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ΤΥΠ. 'ΈΣΤΙΑ1 , 3201 

ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ τΙΝΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

Δια τfiς παρούσηζ μελέτης σκοπώ, Εξετάζων την &ρχην ώρισμένων 

Βυζαντινών έπιΗέτων τfi βοη&ί<t τών κειμένων καi τοϋ μεσαιωνικού καl 

νεοελληνικοϋ βίου καl τfiς γλώσσης, νd όμιλήσω καl περl ώρισμένων 

σημείων τοϋ Βυζαντινού βίου, με τΟν όποίον πολλd τών Επι&έτων τούτων 

συνδέονται, κατα τη\' γνώμην μου. 

Οϋτω παρέχω μίαν &κόμη άφορμην πρΟς εύρυτέραν μελέτην τοϋ περl 

Βυζαντινών επι{}έτω,ν κεφαλαίου, τό όποίον μέχρι mlμερυν δΕν έξητdσθη 

Εν δλ'tl αίιτοϋ τίl Εκτάσει. 

Άvεμiiς. 

ΓνωστΟς είναι κατ α τοVς ΒυζαντινοVς χρόνους ό οίκος τών ~Α ν ε μ ά

δω ν ι. Ό Η. Moritz ό γράψας καλijν μελέτην περi τών παρa τοίς Βυζαν

τινοίς ίστορικοίς καl χρονογράφοις &:παντώντων οίκογενειακών Επι-θέτων, σχε

τίζει τΟ Επωετον πρΟς τΟ ανεμος 2• 

Τούτο δεν είναι δρι'tόν. Συμφrόνως προς τον γλωσσικον τύπον τijς λέξεως 

Άνεμάς 3 ούδεν αλλο είναι η ό κατασκευάζων καl πωλών άνέμας, ό ~Α ν ε μ ο

πράτη ς, ώς φέρεται έν μεσαιωνικφ έγγράφφ 4• 

Περιττον va λεχlηj οτι η χρijσις της &νέμης, τού ταλασιουι>γικού δήλα δη 
Οργάνου, δι~ οίι αί γυναίκες έξείλισσον τΟ είς κυκλία περιειλιγμένον νfiμα 

-fιτο καl είναι συνηitεστάτη παρ' ήμίν. 

Άποωeaς. 

'Εν τfi εκδόσει τijς χρονικijς διηγήσεως Νικήτα τοu Χωνιάτου &ναγινώ

σκομεν τοϋ &:πΟ τυρd 'Ιωάννου 5• ΤΟ όρ{]Ον βεβαίως είναι τοϋ Άποτυρd 

1 Βλέπε 'Άννης Κομν. Άλεξ .. 2.153.16 κ.αi Θεοφάνους, Χρον. 1.482.30 
(de Boor). 'Έπιfi"ι καί τΟ. σημειωftέντα ύπΟ τοϊί Du Cange έν Άλεξιάδος τόμ 2 σ. 643. 
καί Η. Μ ο Γi tz, Die Zunamen bei den b)'Zantinischen HistoΓikern und Chroni · 
sten 2.19. "Οι;ι οί Βυζαντινοl Άνεμάδες συνδέονται άμέσως μΕ τΟν Άνεμάν, υίΟν τοϊί 

ΈμLρου της Κρήτης, δΕ:ν εtναι πι'fi"ανόν. 
2 Η. Μ ori tz, "Ενθ' άν. 2.19. Σ. Π α πα δη μη τ ρ ίο u, έν Βuζ. Χρονικ. 5.732. 
3 Κακώς ό G. S c h 1 u m b er g er, Sigillolζraphie de I' empire byzantin 615 τονίζει 

Άνέμας. Π6. καί Κ. Κωνσταντόποuλον έν Διεftνεί Έφημ. τfις νομισμ. Άρχαιολο

γίας 9.\31. 
4 Βασίλειος ό Ά νεμοπράτης άναφέρεται έv έγγράφφ άχρονίστφ, τοj} ΙΓ'. δμως 

αtώνος, πιftανώς. Miklosicl1-Mίίller, Acta et Diplomata 6.184. 
"Νικ. Χωνιά του, Χρον. Διήγ. 443. 21, 444. 4. 



4 Φαίδωνος Κουκουλ~ 

'Ιωάννου. Είναι δ~ άποrυρdς ό καrασκευάζων καl πωλών άπότυρα, &τινα 

'ίδωμεν τί fισαν 1. 

Την λέξιν &πόrυρον εύρίσκω τΟ πρώτον μνημονευομένην έν τοϊς Προ
δρομείοις ποιήμασιν, έν οίς λέγεται Ο τι οί. 1lγούμενοι ένrΟς rοϋ είδικοϋ φαyη

rοϋ μονοκύ&ρου, πλην dλλων, Ενέβαλλον 

άπότυρα κ8.JΙ τέσσαρα και βλάχικον όλίγογ 2 

ΤΟ &πότυρον εύρίσκω νυν καl έv ΚρητικΌ γητείq. κατα της βασκανίας, 

έν fl λέγεται <<ν' άρμέξης, να κάμπς, τυρl κι' άποτύρι» 3 καl έν αίνίγματι έκ 

Χιλης τοϋ Πόνιου, Ενitα τΟ ψΟν χαρακτηρίζεται όJς τυρl κι' άπότυρο. 

~Ως γνωστόν, &φ~ oU, βρασ-&έντος τοίi γάλακτος έξαχίtfi 1) ζύμη τού κυρίως 
τυρίου, έν tQ) dπομένοντι δρρψ ρίπrουσιν οι τυροκομούντες γάλα (&ν άχυμα) 

καl βράζουσι τΟ οϋrω παραγόμενον μείγμα, Εξ ού κατασκευάζουσι τΟ &πότυρον, 

1iτοι τfιν μυζ1l-θραν, {lτις ?J.λλως, δ ταν μάλιστα ξi]ραν8fi, λέγεται ά {}· ό τ υ ρ ο ς. 
Ή τελευταία μάλιστα αϋτη Ονομασία . Εξηγεί διατi Ciλλοι κώδικες του Προ

δρόμου άντi άπότυρα Εχουσιν ά{}ότυρα. 

Άποτuράς λοιπΟν είναι δ κατασκευάζων καi Εμπορευόμενος &πότυρα, 

ητοι μυζfj&ρες, ό Μ υ ζ η & ρ α ς. 

Βα.ρυπά•ης. 

Μιχω]λ ό Βαρυπdτης φέρεται !:ν εγγρdφφ τοϋ 1274 4• Δια νa εννοήση 

τις την σημασίcι.ν τοϋ Επι-θέτου τούτου, πρέπει να Εχn ύπ~ Οψιν τί σημαί·ν;ι 
τΟ βαρyπατώ. Βαρυπατάω λοιπΟ'\1 σήμερον .Εν Μάνη καl βαροπατώ Εν Μεγί

στη και Σωζοπόλει σημαίνει πατώ βαρέως, cίJστε ν~ άκούεται τΟ βάδισμά 

μου. Βαρυπdτης λοιπόν είναι ό εχων βfjμα στερεον καl βαρύ· εlναι δήλα δη 

τό Επί8·ετον άντί-θετον τοϋ ά λ α φ ρ ο π ά τ η ς, δπερ Εν Ζαr.ύν-3 φ δηλοί τΟν 

Ελαφρώς καl &ψοφητl βαδίζοντα, συνώνυμον δ€ πρΟς τΟ μεσαιωνικόν και 
σημερινΟν Λαγοπάτης 5, 

Βαρυπ6δης - Βαρύπους. 

Έν μολυβδοβούλλφ του ΙΑ '. 11 ΙΒ '. αl.ώνος &ναγράφεrαι σύγκελλός τις 
Βαρύπους G, Ίωάννης δΕ Βαρυπόδης έν άχρογίστφ κατωιταλικ<ρ έγγράφφ 7. 

1 Παρανοήσας ό Εκδότης τoiJ Χωνιάτου Ιω. Bekker τΟ 'Αποτυρ&ς 'Ιωάννης μετα-

φράζει διό τοϋ Johannes Tyι·anus. 
2 Hesseling-Pernot, Poemes Prodroιniques 3.182. 
11 Γ. Κ α λ α 'ί σ ά κ η, Κρητικαt προλήψεις εν Δ. I. Ε. Ε. 2. 130. 
4 Miklosich-1\Iίiller, Acta et Diplomata 4.109. 
δ Βασίλειος Λαγοπάτης μνημονεύεται Βν εγγράφφ κατωιταλικψ τοϋ 1198. Tr i n

chera, Syll. 361. 245. Σήμερον «έχει λαγοίί περπατησι«» λέγεται fπt τοίί έλαφρG)ς 

βαδίζοντος. 
6 G. S c ·h 1 u ιη b e r g e r, Rigillographie de 1' eιnpire 1Jyzantin 62U. 
7 Τ r i η c Ιι e r a, Syll. 555.15. 
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Βυζαντινών τι ναι\' έπι&έtων σημασία καί Ορ-&ογραφία. 5 

'Ο 'Ησύχιος εν λ. δχiiσ&αι λέγει· βαρυσκελ1]ς· Q Ιiχων βαρέα σκέλη, ό 
βραδύ;. Ούδεμ(α ιiμφιβολ(α οτι ό βαρυσκελΊ]'ς ο~τος, 11 cος ο! ΕΚ Πόντου 
λέyουσι, β α ρ υ σκέλη ς, είναι δ περl σΟ ό λόγος Βαρύ πους 11 Βαρυπόδης. 

Β αλέας. 

Βολέ.αν τινΟ:. έκ. Θεσσαλονίκης άναφfρει ό Θεσσαλονίκης Εύστά-θιος Εν 
το τς μικροτέροις Εργοις του J, Ν ικηφόρον δΕ και Μιχαηλ Βολέαν έκ τfjς CΙερισ
σοίi τfiς Χαλκιδικής καταγομένους Εχομεν κατιl τΟ:. Ε τη 1142, 1267 καl1329 2

• 

CH λ. σχετιστέα αναμφιβόλως πρΟς τΟν βόλον, iiτοι Ορχιν 3. Βολέας 
λοιπΟν είναι δ έ:χων μεγάλους βόλους, flτοι Ορχεις. 

Βουνί•η>. Βονίτης. 

'Εξ εγγράφου εκ κάτω 'Ιταλίας τοϋ ΙΒ Ό α!ώνος Ιiχομεν μεμαρτυρημέ
νον τΟ έπί-&ετον Βουνίτης 4

• 

ΠρΟς έρμηνείαν τούτου δύο tι'\'!i βοη-&οϋσι, πρώτον ό Ήσύχιος γρά
φων· βωνίτας τοUς εν dγρψ, οί δΕ βουκόλοι•ς η άγροίκους, καl δεύτερον ή 
σημερινη χρijσις. Νϋν δfjλα δη β ο υ νέτες 5 (=βουνίτης)Εν Πόντφ, βουνιά>
t η ς εν Μεγ(στη, Καρπdθφ καl Λιβησίφ καl β ο υ ν ι ώ τ η ς εν Σίφνφ λέγε
ται δ έπι τών βουνι'Ον δωιτώμενος καl κατ' άκολου-&ίαν δ άγενης καl &νά
γωγος, αύτΟς λοιπΟν είναι Ο rών μεσαίωνικών βουνίτης 6• 

Παρό: τΟν τύπον βουνίον έλέγετο, φαίνεται, κατΟ:. τΟν μεσαίωνα καt 
βονίον π β. το τοϋ 'Ησυχίου β ων (τα ς καl το έκ μεσαιωνικών έγγράφων 
τ1ϊς κάτω 'Ιταλίας β ον ίον καl β'·ονί 7. Έκ τοϋ τύπου τούτου πάλιν προέρ
χεται τΟ ση μερινόν ΟίνουντιακΟν έπί8ετον Β ο ν ί τ η ς, τΟ δ ποίοΥ δεν εlναι 
άπί-θ·ανον να σψζεται και άλλαχοίi. 

Βορραδιώκτης. 

'Ο &πο τοϋ 1177 -1184 Ο!κουμενικος Πατριάρχης Θεοδόσιος φέρει το 
επώνυμον Βορραδιώκτης. 

το έπί{}ετον τοϊ:Jτο ύπομιμνήσκει γνωσt1)ν άρχα(αν και μεσαιωνικην 
πρόληψι'\1, fiτις εlναι καl σημεριν1l, κα{}·" 11ν ι:Ορισμένα πρόσωπα περl τi}ν 
μαγείαν ασχολούμενα f1δύναντο oiJ μόνον η]ν πτώσιν βροχijς καl χαλdζης 
να παρακωλύσωσιν, άλλα και την όρμητικη" πνοην τώ" &νέμων._ Οί τελευ-

1 Τ a f e 1, Eustatl1ii Opusc. 293.77. 
2 Φ. Κ 0 υ κ 0 υ λ έ, Περί τ&ν κω:αλήξεων - έας -~ βρόχι - αίος Λεξικ. Άρχ. 6.250. 
s 'Εν Χίφ βόλια λέγονται οί δρχεις, μονόβολος δ' α\ηόt}ι :-ι.αλε'ϊται ό μόνορχις. 

ΙΙασπάτη, ΤΟ Χιακ<η' γλωσσάριον 238. 
'Συμε&\'ος Βουνίtου, Cusa, Ι diploιni 419.19. 
5 D. Ο e c 0 n ο ηι i d e s, Die Lautlehre des Pontischen 226, 
6 Πβ. καl τΟ έπί'fiετον ωU ΠανΟς βουνίτης ΆνUολ. Παλατ. 6.106. 
1 C η s a, Ι dip1omi 616.4 καt 618.5. 



Φαίδω\'Ος Κουκουλε 

ταίοι ούτοι παρ~ άρχαίοις έκαλοϋντο κωλυσανέμαι ι καl άνεμοκο· , , , , , ιται 
κατα τον μεσαιωνα δε νεφοδιώκται 3. Είς τfιν τάξιν ταύτην ~Qα' υ" ' : ., , _ υ πηyετο και 

ο πρσyονος του Θεοδοσίου ό γνωρίζων τα μαγικd μέσα δι~ ών , , , β , _ , απετρεπε 
την ιαιαν του βορρii πνοήν. 

Βοvττάρις. 

?ί υ!οl ;οϋ Βου;τάρη ύπογρ~φονται Εν έγγράφφ κατωιταλικφ τοϋ 1129 "· 
Η καταληξις- αρι(ο)ς γνωριζομεν οτι έσι]μαινε τον μετερχόμενον επ, _ 

γελμά η. Κατα ταϋτα βουττάρι(ο)ς fiτo ό κατασκευάζων ξύλινα βο , 5 αγ, 
- β α λ ' ' υττια ' τα 

κοινως ου τ σι εγομενα, ο σημερινΟς τουτέστι β 0 υ τ σ α ς. 

Βραvίiς. 

~~πl Κωνσταντίν,ου τοϋ Μονομάχου fχομεν τΟν πρώτον έκ τοίί σ"ίκου τών 
Βραναδων μνημονευομενον πρωτοσπα8άριον Μαριανον Βρανiiν' • , ,_ 
{} τ δ~ ~' , ., , , το επι 
~ ον _ επειτα, συχνα ~πο τών Βυζαντινών συγγραφέων άναφερόμενον καl 

μεχρι των νεωτερων χρονων εν χρήσει '· 

"? ~άοίδι~ος Σπυ~ίδων ~άμπρος έκ τής έν τfj "Αττικfj τοπωνυμίας τοίί 
Βρανα αφορμην λαμβανων, ειπεν οτι αϋτη έλήφ·"- έκ τοϊί Βυζαντιν - , 

- Β 'δ αι ' " v 'I ου οικου 
των "ρα~α ~ν, _ν. το ~νομα ~πρέπει Εκ τής "Αλβανικfjς να έρμηνεύσωμεν s. 

Η αρχη του επι-&ετου ειναι &λλη. 

, ·~ν τfi με~αιω~ικfi ΛατινικΌ brandeum ~ prandeum έλέγετο ή ταινία~~. 
Ενrευ\tεν παρα τοις Βυζαντινοίς πράνδια έλέγοντο οϋ μόνον αί tαινίαι lo 

' 
ι"Όρα Φ. Κουκουλέ Μ σ ' 'Ν λλ . 
2 

• , , ι ε αιωνικοι και εοε ηνικοι κατάδεομοι Λαογρ. Θ' 71 
Βλ. Ησuχιον εν λ. · · 

~Ψευδο·iουστίνος 3. 2. 48 (Otto). Περί νεφοδιωκτών Ορ~ Δ Α Π δ 
πο~λο~, Νεφοδιώκται ('Ημερολόγ. τής Μεγιί.λης <Ελλάδος 1927 σ. 269- 277) απ α ο-

Τ r 1 n c b e r a, Sy11. 137.105. · 
'Ή λ'ξ ' -_ ε _ις εκ της Λ~τιν~κi}ς buttis. ΤΟ βουττίον άναφερόμενον ώς β 0 υ τ τ ι ν έν τ-

ΧQ?νικφ του,~· Μαχαιρα φερεται νίίν ώς (β) ο υ τ τ ί έν Καρπάtl-φ β 0 υ τ τ ί ν • Κ, φ 
και βουτt ι εν Μπόβn τii κ λ β · Α . . ' εν υπρφ τ ·ι ς α α ριας, . Ρ e 11 e g r 1 n 1 Il dialetto greco _ 1 b d' 
Βονa 245 ' G J\ιΙ · • ' ca a ro ι 

, και · ο r ο s ι, Dιaletti Romaici del mandamento di Bova 34 43 Βλ 
και ΒΖ. 18.225. ι · · 

6 G. S c b Ι u ru 1) e r g e r, "Evft-' άν 626. 

Μ 
1 
~ικόλαο~ ~ραν~ν άναφέρει ·Άννα ή Κομνηνη έ~· τfι 'Αλεξιάδι αύτης 1.324. 10 

ιχαηλ Βραναν ο Κ ι ν ν α μ ο ς 'Ι 70 2 ' ..<\.' ' ' ' • Θ , ' στορ. · , αγαυον δε στρατηγον 'lωάννην Β -
ο εσσαλονικης Ε\ιστ '{} (Ο 283 ραναν . , , .. α t ο ς pusc. .41). Βρανάς άναφέρεται καί έν Κέ 
κατα τα ετη 1800 καί 1821 I. ψ ύ λ λ α, Ίστορία τής νήσου Κέας 179 296 εΙ ν δ. ~ 
έν 'Αftήναις σήμερον γνωστΟν έπίι'tετον. ι ' αι ε κω 

'Σ Λ' 'Η' π. α μ π Q ο υ, ονοματολογία τή'ς Άττικijc: καl ή είς τfιν ώ αν ' ' 
τών 'Αλβανών ('Επετηρ. Παρνασσού 1. 162.189). - . χ ρ εποικησις 

9 D C ' · 
111 

• u a,n g,e, Glossanum tne(liae et infiruae I .. atίnitatis έν λ. 

~ Θ~ ο φ α ν η ~~ Χρονογρ. 1. 232. 9 (De Boor) λέγει Οτι οί "Αβα οι εΙ 0 • 

•ψακρας πι:n-υ δεδεμενω; πρανδίοιςι δ δε ΚΟ) ν στ. Π ο . ρ χ," κομας 
Q φ υ Q ο γ ε ν ν η τ ο ς, Εκ6εοις 

Βυζαντινών τινων iπι-&έτων σημασία καί όρ{}-οyραφία. 7 

.άλλα καl τάπητες ταινιωtσi καl ύφάσματα ταινιωτά 1. Τοιαίίτα πράνδια, ητοι 
λωρωτοL·-.τάπητες, ήσαν αί τών μεσαιωνικών βρανέαι, ηi; όποίας άναφέρει 
πρώτον μεν Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος 2, βραδύτερον δε κατα τον ΙΒ' 
αίώνα τΟ τυπικΟν τfjς μονής Παναγίας τi'jς Κοσμοσωτείρας 3• 

"'Οτι δ~ οϋτως Sχει τΟ πριiγμα φαίνεται καl Εκ της νϋν χρήσεως, &φοϋ 
β ρ α ν ι α (τa) εν Σηλυβρ~ λέγονται ot μετα πολυχρώμων ταινιών τάπητες, 
β ρ α ν ε α δε (ή) εν Θράκη καl Μακεδονί\! είδος τάπητος λινοϊί μετ α χρωμα
τιστών ταινιών"· Β ρ α ν ίiς λοιπΟν είναι δ πωλών τοιούτους τάπητας. 

.ιlαφvοπάtης - .ιlαφvομήλι, · Ροδο:πάτη,. 

Κατd τΟν Ι'. αίώνα μνημονεύεται ύπΟ τ&ν κειμένων Θεόδωρος ό 
Δαφνοπάτης 5• 

Περl τojj Επιftέrου τούτου όμιλών Εν τίρ προμνημονευ{}έντι Εργφ του 
ό Η Moritz (2. 43) το σχετίζει με τfιν πόλιν Δαφνοπάτιον, f\τις ομως &λη
-&ώς ούδαμοϊί ύπάρχει. 

"Ι να εύρε&fi ή &λη{}i]ς σημασία τοϊί έπι-&έτου, πρέπει ν'&κολου-&ήσωμεν 
τijν έξijς όδόν. Συμφώνως προs τiιν σύν&εσιν τfjς λέξεως, Δαφνοπάτης είναι 
ό πατ&ν δάφνας' ώς δΕ σταφυλοπάτης εί''αι ό σημερινός πατητης 11 
κατ α τΟν μεσαίωνα π α τ η τ ά ρ ι ς.6, ό πατών δfjλα δη Εν τψ ληνψ σταφυλdς 
καl Εξ αϋτών Εξάγων γλεϋκος, οiJτω δαφνοπάτης (κατ~ Επέκτασιν τi'ί.ς σημα
σίας τοϋ ρήματος πατώ) είναι ό έκπιέζων τd δqφνόκοκκα καl Εξ αύτών 
έξάγων τΟ δαφνέλαιον. Σημειωτέον δ~ δτι κατό τΟν μεσαίωνα καl παρ" ήμίν δΕ 
μέχρις εσχάτων ή χρfjσις τοϊί δαφνελαίου καl δια φαρμακευτικους σκοπούς, 

της βασιλ. τάξ 81.1 «έν δε τfi o\JρQ. τοϋ αύτοiίίπποu καί τοις τέσσαρσιποσί άποκρέμαν
ται πέτασοι πράνδιοι ... 

1 ·ο πωλών τd έκ Συρίας έρχόμενα έσftήματα έκαλείτο πρανδιοπράτης. Περί πραν
διοπρατών ύπάρχει ίδιαίτερον κεφάλαιον, τΟ πέμπτον, Εν τφ έπαρχιακίρ βιβλίφ Λέον
τος τοϋ :Σ:οφοϋ. 

:ο Κ ω ν σ τ. Π ο ρ φ u ρ ο γ ε ν ν ή τ ο u, 'Έκit"εσις τfις βασιλείου τάξεως 499. 1. ΈνταϋDα 
άναφέρονται σάβανα, σινδόνια καί βρανέαι κατωτικαί, fίτοι έκ της κυρίως Έλλά
δος κομιζόμεναι. 'Ο Reiske ύπομνηματίζων τΟ άνωτέρω χωρίον (σ. 530) λέγει. 
βραναϊαι .. - non dubito βρανδαϊαι legenι-lum esse id est τα~νίαι. ·Ότι τΟ βρανέα όρ{}ΟΟς 
Εχει ε! ναι άναμφισβήτητον, άφ' οίi ούτω καl άλλοttεν μαρτυρείται. 'Εξεταστέον μόνον liν 
τΟ βρανδέα έγένετο φωνητικώς βρανέα η πρόκειται παρά δύο διαφόρων λέξεων. Πβ. 
καi Α. Α. Π α πα δ οπού λ ο υ, Έτυμολογικd Λεξικ. Άρχ. 5. 129. 

~ L. Ρ e t i t, Typicon du monastere de la Kosmosotira έν Iztwestia τοϋ Ρω~σικοϋ 
'Ινστιτούτου τi]ς Κωνσταντινουπόλεως 13.53. 'Ενταϋ'6α λέγεται ότι ό άσ{}ενών μοναχΟς 
πρέπει νά έχυ «σαγίον άντi έφαπλώματος καl προσκεφάλαιον μετcl μαλλίου βρανέαν:.. 

~ Β ρ α ν ι d (τά) f:ν τii περιοχiί Δέρκων καl Μετρών της Θρ(οtης καl Β ρ α ν ε Ο. (ή) 

έν Μακεδονίq. λέγεται άπλ<ί:ις ό τάπης. 
b Κ. Κ ru m b a c her, Β L G 2 170.459 καί Ν. Έλληνομν. 12. 470. 
6 'Ιωάννης ό Πατητάρης S pa t a, Diplomi Greci Siciliani inediti 62.12. 
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&λί.ό και δια κομμωτικοUς, πρΟς έπάλειψιν δfjλα δη ηΟν τριχών rfjς κόμης~ 
iiτ~ συνηfJ·εσrάrη. 

ΜΕ τΟ Δαφνοπάτης τοUτο φρονώ δrι σχετίζεται καΙ. τΟ ΔαφνομΊl!.ις, τΟ 
όποιον μΕ τΟ άνύπαρκτον βεβαίως Δαφνομήλιον 1 δΕν σχετίζεται, άλλ • oUrε 
πάλιν με το δάφνη καl όμιλώ ώς δέχεται ό Σ. Παπαδημητρίου 2. ΔαφvομJj
λις δ-& έλέγετο ό δια rfjς έκπιέσεως δαφνομΊlλων, δαφνοχόχκων δηλα δή, 
παράγων καl Εμπορευόμενος δαφνέλαιον. 

"Εντελώς άνάλογον πρΟς τΟ Δαφvοπάτης είναι καt τΟ έπίσης μεσαιωνικΟν 
Ρ ο δ ο π ά τ η ς'· Ροδοπάτης δijλα δij εfναι ό παράγων καl εμπορευόμενος 
ροδέλαιον, νίίν ροδόλαδο, ούτινος ή χρfjσις ή το έπίσης συνη~εσrάrη καrα τΟν 
μεσαίωνα. 

Καλέκας. 

υ κατa το 1333-1347 Ο!κουμενικος Πατριάρχης γενόμενος εκαλείτο 
"Ιωάννης Καλέκας, έκ rfjς αύrfjς δΕ οίκογενείας Εχομεν κατα τΟΥ αUrOv αίώνα 
καl τον {}εολόγον Μανουi]λ Καλέκαν καl Θεόφι),ον δε Καλέκαν '· 

ΤΟ έπίτtεtον &νακτέον είς τα σΚωπτικα καl σχετιστέσν μΕ τό &ρχαίον 
Κ~λεκάνος "5~ Οπε~ επl το~ εύμή7συς καl ίσχν~ϋ ~~ετεχε.ιρίσ&η ~ ηδ_η κι; τα τΟν , 
Ε. π.Χ. αιωνα οκωμικος Στρατις6. ~τu_f'(.\t<·"""·.t:\:,'\''H~~~).ι.c: :.:(i('-1 1~-)~ 

1.:<:•. \'''''" \~ •• ,.,, -'.(,.,. ,~ ({,• 

Παρ~ 'Ήσυχίφ 8χομεν διπλούν τύπον κολεκάVοζ καΙ. κολοκ_dνος 
μ€ την δήλωσιν δτι ή λέξις «έπl μήκους σUν λεπτότητι έτάσσετο». "'Αν τις 
νϊίν μετά τα είρημένα λάβη ύπ" Οψιν Οτι κατα τΟν λεξικογράφον ''Αν{}ιμον 
Γαζijν 1

, κατ& τοiις χρόνους του, ό εύμήκης καΙ. ίσχνΟς έλέγετο Κ ο λ έ κ α ς καi 
Καλέκας, τότε οϋδεμίαν lM Ε'χη &μφιβολίαν περl τi'jς σημασίας τοίί 
έπιitέτου. 

Καλεπός. 

Είς τα σκωπτικιi έπίttετα έπ~ 'ίσης &νακτέον και τό έξ έγγράφων τού ΙΔ '. 
αίώνος και έντεU{}εν ΎνωστΟν έπί{}ετον Κ α. λ ε πό ς 8. ~Εκ του σuνή{}ως δijλα 

1 Η. Moritz, Die Zunamen 2.43. 
t Πβ. Βuζανηνα Χρονικα 5. 730, 6. 173. 
3 C u s a, Ι diplomi 419. 19. 
t κ. Krumbacher, BLG 2 110.174. 
δ Ξενική'V είκασεν άπλώς τήν λέξιν ό Συνόδης π·απαδη~:f-1-ητρίου (Βυζαντινά 

Χρονικά 5. 730). 
6~Th. Kock, Coιnicorum Atticorum fragmenta 1.730 
1 Έν λ. κολεκάνος. 

8 Μιχω)λ ό Καi,επός Μ i k 1 ο s i c h -Μ ίi J 1 e r, Acta et Diplomata 5. 467. Συχνά 
κατόπιν άναφέρεται τΟ Επί&ετον ε,, έγ~ράφοις τijς μονijς Βαζελώνος άπό τοϋ ΙΕ'. αίώ
νος καl έντεϋ6-εν. Th. Ο u s p e n s k y et Β e η e c h e ν i t c h, Actes de \laze!on σ. 91 
93. 94. 95, 96, 97 - 8. 99. 'Εν κατωιταλικφ έγγράφφ έχομεν καi "Ιωάννην υίόν Καλέ, 
S p a t a, Diplomi Greci Sicil. ined. 54. 9. 

Βυζανττνόη• τι\'ΟΗ' έπιfiέτων σημασία και όρ-6-ογραφία. 9 

δΊ'Ί ύπ' -αύτοίJ έπαναλαμβανομένου <(καλέ, πώς» Ελαβε t1lν προσωνυμίαν ό τΟ 

πρώτον οϋτως Ονομασθείς. 

Καρδαλάρις. 

Caldariuιη Λατινισri καl καλδάριον -δπΟ τών Βυζανrινίδν ελέγετο ό 

χαλκοϋς λέβης. ~ο κατασκευάζων τοιαίitα καλδάρια Λατινιστl μΕν έλέγεrο 

caldararius, ~Ελληνιστl δΕ κ α λ δ αρά ρ ι ο ς 1 καl κ α ρ δ αρά ρ ι ο ς 2• ~Εντείi

{}·εν έσχηματίσ{}-η καl τΟ Καρδαλάρις, δπερ ώς οίκογενειακΟν έπί\Jετον 

εύρίσκομεν εν εγγράφψ τοϋ 118ο 3• Σημειωτέον δ' οτι κατa το καλδαράριος 

καλδαράρις ελέχiJη καl κελλαράριος 4 -κελλαράρις 6• 

Κοο•ωμ'ήρης. 

ΤΟ συχνα &ναφερόμενον μεσαιωνικΟν έπί-θετσν τούτο ύπ~ Ciλλων CJ.λλως 

γράφεται. ΟΗτως Ι!χομεν παραδεδομένον Κωστομοίρης 6, ΚοστομΊj

ρης, 7, Κοστομύρης s καl Κοστομίρης "·Σήμερον κοσtωμένο(ς), κατi< 
μετάitεσιν έκ του σκοτωμέ ν ο (ς) λέγεται τΟ ξύλον 11 δ καρπΟς δ ενεκα 

κτυπήματος η βροχijς βλαβεlς i] σαπείς 10 . ΈντείίiJεv συμπεραίνομεν δη το 

Κοστωμήρης §σήμαινε τον εχοντα βεβλαμμένον i] πληγωμένον τον μηρον i] 
τους μηρούς, ή μόνη έπομένως δρ{}Ιj γραφlj αύτοϋ είναι 1j εν τfί επικεφαλίδι 
αναγραφομένη. 

Κουρκομάλλης. 

ΤΟ έπίitετον τούτο &παντq: έν έγγράφφ τού 1262 1\ άφ~ οίί δΌ κρίκος) 

τΎjν ύποκοριστικ1lν κατάληξιν - έλλι /ιαβών, Εγένετο ένιαχοU κ ο υ ρ κ έ λ λ ι 12 

καΊ. 11 κρικέλλα έν Λεuκάδι κουρκέz .. λα, κούρκωμα δ" 1iτοι κρίκωμα 
λέγεται έν Θ1lρ<t η σπειροειδης διά8εσις τών σχοινίων τών άλιέων, άναμ

φίβολον είναι δτι tό κουρκομάλλης δέον ν~ &ναχ{}ίJ είς τΟ κ ρ ι κ ο μ άλλη ς 

1 Λέων ό γαμβρΟς τοίi Καλδαραρίου, Τ Γ i η c l1 e r a, Syll. 41. 33. 
2 Έν καταλόγφ τεχνιτών έν τίρ Ίουστινιανείφ κώδικι (10, 66 (64) 1), μεταξiι Ο.λλων, 

αναφέρονται claYicarii· ούτοι έν τοϊς Βασιλικοίς κσλοϋνται καρδαράριοι. 
3 'Ιωάννης Καρδαλάρις, C u s a, Diι)lomi Grecί e Arabi di Sίcilia 335. 18, S 11 a t a, 

Diploιni Greci Sicίliani inediti 80. 16. 'Όρα Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Γλωσσικd Εκ Κύfiνου 
Λεξικ. 'Αρχ. 6. 332. 

4 τ r i η c h e r a, 8}'11. 322. 239. 
6 C u s a, Diploιni Grecί 2. 551. 
6 G. S c h 1 η m 1) e ι- g e Γ, Sίgillogτaplιie 648. 
7 Μ ι χ. 'Α κ ο μ ι ν ά τ ο υ τ ο ϋ Χ ω ν ι ά τ ο υ τd σφζόμενα 2. 346. 18 (€κδ. 

Λάμπρου). 'Έπιfiι καί Η. l\1 ο ι· i t z, 'Έν6-. &ν. 1. 47. 
8 τ h. Ρ r e s s e 1, ] ohannis Tzetzae epistolae σ. 64 έπιστ. 72. 
9 Δ. Χ ω μ α τ ι α ν Ο ς παρά r~itra Analecta 6. 405 Κ. Σ ά {}α, .Μεσ. β ι βλ. 6. 67(1. 

Ι Ι) Έπl ξύλου εν Μάνη, έπί καρποϋ εν Κύπρφ. 
11 Μ i k 1 ο s i c h - Μ ίi 11 e lΊ Acta et Diplomata δ. 42. 
12 Ώς έν Σερίφφ (Κ. D i e t e ri c h, Sprache der sUdlicllen Sporaden 34. 69) κα'ί Χίφ. 
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καl σημαίνει τΟν εχοντα γυρόν τΟ τρίχωμα τfi; κεφαλijc, τΟν παρα Βυζαν

τινοίς καl κοινώς νϋν σγουρομάλλη ν, τΟν κρικελλόν, ώς λέγουσιν 

έv Ivlάvη. 'Άλλο ζήτημα είναι τώρα, αν κρικομάλλης είναι ό 8χων φύσει 

σγουραν τfιν κόμην 11 ό δια τεχνητών μέσων περιστρέφων καi κλώ'ltων 

αUτήν, περi σΟ έ-θίμου άλλαχοϋ ttα όμιλήσωμεν. 

Κουταλιστ;ής. 

Θεόδωρός τις φέρει τΟ έπί{tετον Κουταλιστfις εν κατωιταλικψ έγγράφφ 
τοϋ 11851 

ΤΟ έπίί1ετον τοϋτο διδciσκει ημας περt τοϋ τρόπου της κατCι τΟν μεσαί

ωνα κατεργασίας τοϋ λίνου, δστις δυνάμε{}α κάλλιστα νι:Χ συμπεράνωμεν πώς 

έγίνετο έκ τών συμβαινόντων σήμερον. Νυν δijλα δι(ι τΟ λίνόν, άφ" ού κοπfί 
καl βραχjj, σ π α~ ί ζ ε τ α ι, κτυπάται δi'jλα δη διιl ξυλίνης σπά{}ης οUτως ό\στε 

αί ίνες αύτοϋ να &ποχωρισftώσι τοϋ ξυλώδους μέρους, δπερ άποσπώμενον 

πίπτει κατ α γfjς 2. Μετα τΟ σπά1'tισμα άρχίζει τΟ κ ο υ τ ά λ ι σ μ α· ό έργάτης 

δijλα δlj λαμβάνων τljν -κ ο υ τ αλί σ τ ρ α ν, t]τοι ξύλινον έργαλείον 1iχον το 

σχfjμα περίπου κουταλίου 3, κ ο υ τ αλί ζ ε ι τΟ λινάριον, τΟ κτυπ~ δfjλα δη 

έπl πλακός καl οϋrω τΟ άνοίγει καl καftαρίζει άφαιρών πάν ξυλώδες υπό

λειμμα καl κα·8ιστών αUτΟ κατάλληλον πρΟς κλώσιν. ~σ την έργασίαν ταύτην 

κάμνων λέγεται κ ο υ τ α λ ι σ τ ή ς 4, έκ τοϋ Επαγγέλματος δΕ τούτου έλ ήφ&η 

καl τΟ μεσαιωνικΟν έπί-Βεrον τΟ Uποδηλούν τΟν παρόμοιον καl κατα τΟν 

μεσαίωνα τρόπον τfίς κατεργασίας τοϋ λίνου. 

Κοvτροvμπiiς. 

Νϋν εν Κρήτη γν<ΟσrΟv είναι τΟ έπίι't-ετον Κουτρουμπdς, Οπερ συν
δετέον πρΟς τΟ μεσαιωνικΟν κουτρούβιον, πήλινον δfjλα δη οίνηρΟν η 

ύδροφόρον άγγείον 5. "Ο πωλών η κατασκευάζων τοιαϋτα κουτρούβια έλέ

γετο, φυσικά, κ ο υ τ ρ ο υ β α ς και άναπτύξει έρρίνοu, συνή\tει είς μεσαιωνι

κι\ς καl νεοελληνικι\ς λέξεις, κουτρουμπάς. 

Αακερaς. 

ΤΟ μεσαιωνικΟν έπίίtετον Λακεράς άναγράφων ό Η. Moritz Εν τfl 

περl Βυζαντινών έπι{}έτων μελέτη του συνδέει ε'ίτε πρΟς τfιν Θεσσαλι-

ι S p a t a, Diplomi Greci Sicii. inediti 82. 17. Τό αUτό καi \'\Ιαρd C u s a, Ι diplomi 
3%. 19. 

2 Ώς γίνεται λ. χ. εν Κρήηι καί Ρόδφ {Έφημερ. τών Φιλομαfl-ών 10. 2114). 
3 Έν Κρήτη. Έν Ρόδφ τό δργανον έχει τό σχήμα μαχαίρας μετό ξuλίνης λαβης 

("Εφημερ. τιο' φ,λομαilών 10. 2106). 
4 Καί παλαιότερον δ da Sonιavera εν τψ λεξικψ του σημειοϊ· κοuταλιστής. pettina· 

tore di lino. 

-~ "Ορα δσα περί κοuτρουβίων έγραψα εν τfr μελέτυ μου Προδρόμεια λαογραφικό: 

ζητήματα εν Λαογραφ. τόμ. Ε'. σ. 327 έξ. 

Βυζαντινών τινων έπι-ftέτ:ων σημασία καί όρ-θογραφία. 11 

κfιν πόλιν Λακέραιαν ε'ίτε πρΟς τΟ ρijμα λακώ 1
. ~Ότι μf ούδετέραν τών 

λέξεων τούτων 1iχει σχέσιν το Λακερiiς παρετήρησεν Ίjδη δ Συνόδης Παπα
δημητρίου, Οστις άπεφήνατο άπλώς δτι ή λ. είναι, 'ίσως, ξενική 2

• 

ΓνωστΟν εtναι δτι λάκυρος παρ' άρχαίοις έλέγετο ό δευτερίας οlνος, 
έκείνος δηλα δή, δστις προήρχετο έκ τfις εκπιέσεως τών στεμφύλων, έφ' ών, 
μετd τ9 πάτημα, έπερρίπτετο ϋδωρ. 'Ό τοιοίiτος οίνος καl σήμερον άκόμη 
λέγεται λάγκυρος έν Ίκαρίι;χ, λάγκερος έν Μακεδονίι;χ (Κοζάνη, Σισα
νίφ) καl λάγκερ ας έν Κύ{}νφ και Κρήτη, λάγκερο δε (το) έν Σαράντα 
'Εκκλησίαις τi'jς Θρι;ίκης καl λ ά γ κ ι ρ ο έν Ήπείρφ κα\ Χαλκιδικ\i. Ώς δε 
κρασάς είναι ό Εμπορευόμενος οlνον, μελdς ό πωλών μέλι, πετιμε
ζ ά ς δ το πετιμέζι έμπορευόμενος και ξιδάς δ το ό'ξος, οϋτω καΙ λακεράς 
' ' 'ζ ' λ" ' λ' • 3 
ειναι ο παρασκευα ων και πω ων τον ακυρον οινον . 

Ααπαρδiiς. 

Συχνd ύπΟ τών Βυζαντινών συγγραφέων καl έyγράφων &ναφέρεται 
τΟ οlκογενειακΟν έπίitετον Λ α π α ρ δ α ς 4, δπερ καl Λ α μ π α ρ δ d ς, μετ' 
ανεπτυγμένου έρρίνου, λέγεται '· Τοϋτο δ Συνόδης Παπαδημητρίου rος 
έκ τόπου σχηματισδΕν ~έχεται 6, φρονώ δμως δτι ή γνώμη αϋτη δΕν εlναι 
όρ{}ή, διότι οUτε Λαπαρίδιον ώς Ονομα τόπου ll περιοχης · παρεδόftη οίJτε ή 
κατάληξις δύναται νlι ε1ινοήση τijν τσιαύτην εκδοχήν. Εlμαι τrjς γνώμης 
δτι τΟ έπίflετον είναι μdλλον σκωπτικΟν και σχετίζεται μΕ τfιν λέξιν λαμπαρ
δάς τljν δηλοϋσαν χάνδακα φυιηκόν, έν φ λιμνάζουσιν ϋδατα καl φύεται 
βούτομον 7• 

Αάσκαeης. 

"Εν ΚαππαδοκίQ, μάλιστα έν Ούλαγκάτς, ό δάσκαλος λέγεται δ ά σ κ α
λ η ς, έκ τοϋ τύπου δΕ τούτου, τροπfi τού λ είς ρ, συνηftεστάττι έν Καππαδο
κία s, έγένετο ρ ά σ κ α λ η ς καl κατ& μετάitεσιν λάσκα ρ η ς 9

• Έκ τοίi 
έπ~γγέλματος λοιπΟν τούτου Ε'λαβε τfιν άρχfιν ό γνωστΟς οίκος Λάσκαρη, οίi-

1 Η. Μ ο r :ί tz, Die Zunamen 2. 42. 
2 Βλέπε Βυζαντιν. ΧρονικΟ: 6.167 
R "Επιδ-ι καi όσα λέγονται κατωτέρω περι τοίi επι-&έτου Μελιγαλάς. 
<ί Ta f e 1, Eustathii Opusc. 272. 33. ·~νδρόνικοv Λαμπαρδciν άναφέρει δ Ν ι κ ή τ α ς 

Χ ω ν ιά τη ς (Χρον. Διήγ. 199. 20), Μιχαfιλ δ€ Λαμπαρδciν έγγραφον τοU 1274 {Μ i k 1 o

s i c h ·Μ ίi 11 e τ, Acta et Diplomata 4. 109). 
1• 'Ανδρόνικος ό Λαμπαρδιiς Ι. Κ ι ν ν ά μ ο υ, '!στορ. 260. 22. 

ε Βυζαντ. ΧQονικ. 5. 729. 
7 ~Ως έν Νεβροπόλει τfις Καρδίτσης. 
δ π. χ. Q α μ αλί ρ'= δαμαλίδι, τ ρ α γ φ Q ώ=τραγφδώ, έ λ ε φ ρ Ο ς= άδελφός, 

ν α ν ο ύ ρ'=νανούδι κ.τ.λ. R. D a \Υ k i η s, Modern Greek in Asia Minor σ. 583.594. 

596.652 κ.τ.λ. 
ιι Μ. D a ν.' k i n s, "Eνfi' άν. 595. Άνακοίνφσι.:; πρώτη τής έπιtQοπής τού λεξικοί! σ. 22, 
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τινος ό)ς κοιτίς, άν τdνωτέρω Sχωσιν δρ{}-00ς, δέον να Ηεωρη{}ft 1l Καππαδο-
, 'Ε - δ~ ., I ~ ' ' ) _Q~ • Λ I \ ' 

κια. ννοειται οτι κατοπιν αντι να κ 1ιυι1 ο Λασκαρης τοϋ .f_ ασκαρη 1, 
εσχη ματ ίσ{jη η γεvικη τού Λ α σ κ ά ρ ε ω ;, ο>ς ελέχiJη δ Μάζαρης τού Μαζά
ρεως 2

, ό Καμηλάρις τοϋ Καμηλάρεως 3 καL ό Βούλγαρης τοϊi Βουλγάρεως. 

Αεyουφάρδης. 

~Ιωάννης τις Λεyουφάρδης ύπογράφεται έν έγγράφφ τού 1142 4. 

το έπίί1εtσν είναι συντε-3ειμένον έκ του λέγω και φαρδ·ιlς, δπερ παρά
γεται πάλιν Εκ τοϋ εUφραδ1lς 5 καl σημαίνει τΟν μετ~ εlιφραδείας λέγοντα, 
τΟν διαρκώς όμιλοίiντα. Δ8ιι εlναι δ~ Ciσκοπον νΟ: σημειω{}fj ένταϊΗ}α δτι 
και ρij μα λαζοψαρδεύω ( {J),άζω εύψραδεύω) VΠijρχε κατa τ(η• μεσαίωνα G 

περ[ οί5 δρα δσα δρ{tι:Χ Εγραψεν ό Γ. Χατζιδάκις 7, 

Mayκaφliς, 

ΤΟ ούχl dσύνη\Jες τoUto ΒuζαντινΟν .έπίftετον 8, ό μΕν l\1oritz συν
έδεσε πρΟς τΟ μάγκιψ =άρτοποιός (Ι, είς την γλωσσικfιν δf: μορφήν του άπο
βλέπων δ Σ. Παπαδημητρίου, το έξέλαβεν &ς μεγεiJυντικον κα<a το Χειλiiς, 
Μυτdς, Παλαμdς σχημαtισ&έν, χωρlς δμως να ε"ίπη καΙ. πόθεν παράγεται 
και τί σημαίνει 10 Ή λ ε! ναι Τουρκικη έκ τού man και kafa ( =κεφαλ11) 
σχηματισ&είσα καΙ. σημαίνει τΟν μεγάλην κεφαλfιν ε'χοντ.a, τΟν κεφάλωνα. 
την 'σημασίαν ταύτην διετήρει τέως ή λέξις καl παρα τοίς κατοίκοις του 
Πόντου. ΟUτως οί Τραπεζούντιοι καl ot τοίi 'Όφεως κάτοικοι μαγκαφάν 
έκάλουν τΟν κεφάλωνα, άλλα καl τΟν δύσνουν, τΟν 1~1λίθιον 11 , ηΊν τελευταίαν 
δΕ: ταύτην σημασίαv Εχει 1l λέξις καL έv Λιβησίφ τfjς .Λυκίας, καl έν ΟίνοUντι 
<ijς Λακεδαίμονος. "Ας προστεiJjj δ' εvταi!i!α οτι η λ, έπεΚταiJείσης τijς σημα
σίας της, δηλοί καΙ. τΟν ούτιδανόν, τΟν φαίJλοv, τΟν CΙ.λλως λεγόμενον μαγκού
φην 12

, Οπερ έπί{}ετον (tlς οίκογενιακΟν εδρίσκω 1iδη έν Εγγράφφ τοϋ 1280 ιs. 

1 Θεοδώρου τοϋ Λασκάρου ιlναγt\'u'Jσκομεν Εν C.I.G. (τείίχ. 2ον) δ.ρ. 8744. 
~ Ellίssen, Anal.l. 204. 
3 Τ ρ ύ φ. Ε U α γ γ ε λ i δ ο υ, Σκία{}ος 106. 
4 C u s a, 1 diρloιni 306. 6. 
&Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ2 .29. 
6 Η e s s e l i n ,g- Ρ e Γ n ο t, Poernes Pωdι-on1iφιes 1. J 97. \.a. 
1 Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, Γραμματικό. καL Ετυμολογικα ('Ε:ιtισt. 'Επεt. 1906-7 σ. 94). 
8 Ν ι χ. Χ ω ν ι ά τ_ο υ, Χρον. Διήγ. 522. 10, Μ i k 1 ο s i c b- l\1 ίlll e r

1 
Acta et 

υiρlomata 6. 151 καi &λλαχοϋ. 
9 Η. Μ ο r :ί t z, Die Zunamen 2. 30. 

10 'Εν Βυ'ζαντ. χρονικ. 5. 733. 6. 171. 
11 Βλέπε τΟ περιοδ. τοίί Φιλολ. Συλλ. Κωνσταντινουπόλεως 18. 149. 
12 <Ως έν Σηλυβρίq. κ~i Οίνοίίντι της Λακεδαίμονος. 
1 ~ 1\f i 1{_ 1 ο s i c h-Μ ίi 11 e Γ, .\cta et Diplomata 4.226, Ν. Π ο λ i τ ο υ, Παροιμ. 3.330. 
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Περι ξενικfjς λοιπόν, καl δη ΊJβριστι.κΊϊς λέξεως, πρόκειται, δηλούσης τΟν 

βλάκα και &νίκανον και ούτιδανόν. 

Μαργούvιος. 

Κατι:Χ τό 1585 Εγένετο Επίσκοπος Κυ&1lρων ό Μάξιμος Μαργούνιος, 

Οσης καl άπέ13ανε η$ 1602 Εν τfi γενετείρQ: του ν1lσφ 1. Τό έπί{}ετον τού 

άνδρΟς τούτου, Οπερ παίζοντες σuνεσχέτισαν μf: τΟ νοίίς μάργος, νοίίς άργΟς 

καl μ1) άργΟς νοUς, ΊJπεν{}υμίζει εν τμfjμα τοϋ μεσαιωνικού οΊ.κιακοίί βίου 2. 

Κατα τΟν μεσαίωνα δfjλα δή, πρΟ πάντων έν χώραις προσεγγιζούσαις 

πρΟς nlν Α'ίγυπτον η εUρισκομέναις είς έπικοινωνίαν μετ~ αί~ηϊς, μ αργού

ν ι α η μ α ρ γ c6 ν ι α ελ.έγοντο σπυρίδες Εκ φύλλων φοίνικος πλεκόμεναι η 

καΙ. έκ κλάδων σχοίνων η λύγων καλά-θια, έντΟς τών όποίων και άπέ8ετον 

τΟν Ciρτον 3, την σημασίαν δΕ: ταύτην εχει Ετι και νϋν 1l λέξις Εν τισι τών 

Δωδεκαv1Ίσων 4 • 

"Η λέξις, lJ.v μ1l είναι ξενικ1l, τότε σχετιστέα πρΟς tO παρ' ~Ησυχίcρ και 

Πολυδεvκει (Ζ '.116) μ ό ρ γ ο ς το δηλούν το υπερ η) ν &μαξαv περίφραγμα 

τΟ περιβαλλόμενον διι.i δικτύων, έφ' ού Ε-&ετον και μετέφεραν τι.i Ciχυρα. 

~Όπως lJ.v Εχη, φρονώ δη τΟ Μαργούνιος, 1i, &ς έλέγετο, Μαργούνις, 

συνδέεται πρΟς τΟ μεσαιωνικΟν μαργούνιον καΙ. δηλοί., 'ίσως, τΟν Εχοντα 

το σχijμα μαργουνίου. 

Μελιyαλiiς. 

Ό Σπ. Λάμπρος εμνημόνευσε Μαvουi]λ Μελιγαλa βιβλιογράφου κα«χ 

το 1341 5, εόρον δε και εγω έv έγγράφφ τοϋ 1231 Νικήων τον Μελιγα-

1 Κ. Σ ά {}α, Νεοελληνικη φιλολογία 212. 215. 
2 Κ. Σ ά {}α, "Εν-8·' &.ν. 215 Β. Α. ·Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Ό ίερΟς κλijρος κατα τΟν ΙΣΤΌ 

α[ώνα (Μάξιμος Μαργούνιος) Εν Είκοσιπενταετηρίδι τfις κα-&ηγεσίας Κωνστα'i•τίνου Κόν

<ου σ. 133- 135, 160 έξ. 
J 'Εν τfj τυπικΌ διατάξει τοίί ίερομονάχου Νείλου, κτίτορος τi'jς εν Κύπρφ μονής τοϋ 

!\Ιαχαιρα, λέγεται δ τι ό ή γούμενος κα-6-ijκον εχει ~άναψηλαφάν μll πού τις (τών μοναχών) 

εργόχειρον κατασκευάζει τi'jς αlιτοϋ βουλijς καt γνώμης Εκτός, είτε τά λεγόμενα κατ& 

κοινολεξίαν μαργούνια» 1\f i 1{_-1 ο s i c h- Μ ίi 11 e r, Acta et Diρlomata 5. 422. <Ο Άββάς 

λαβc:Ον έκ τοίί μαργουνίου ωJτοϋ μίαν εύλογίαν (Μόσχου, Λειμωνάριον Migne Ρ. G. 
87 3. 2988) 

4 'Εν Μεγίστη μαργούνια λέγονται τό.lέκ φύλλων φοίνικος σπυρίδια f.ντΟς τών όποίων 

-&έτουσι στραγάλια, φιστίκια καl τά τοιαϋτα. 'Εν Ίκ.άρφ μαργούνιον όμοίως λέγεται ή 

έν τοίς Ελαιοtριβείοις πρΟς Εκπίεσιν τών ελάιόJ)-' χρησιμοποιουμένη σφυρlς ή Εκ κλά

δων σχοίνων κατασκευα';ομένη καl έν Κφ καλά{fιον άνοικτΟν μετα λαβών, Εν φ, ιiναρ· 

τωμένφ Οπισ-&εν της -6-ύρας, -6-έτουσι ι:α κα-&' έκάστην περισσεύματα τών κοπτομέ~ 
νων άρτων. 

ϋ .Σ π. Λάμπρου, Ή Ονοματολογία της 'Αττικi]ς καi. {l εtς τήν χώραν έποίκησις 

ttίJν 'Αλβανών. 'Επετηρlς ΠαρνασσοU 1. 159 ύποσημ. 2. 
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λdν \ τΟ Επίitετον δΕ rοϋτο διασψζεται νίiv έν τψ όνόματι τfiς Μεσσηνια .. 
κfjς πολίχνης Μελιγαλfi. 

Νϋν έξεταστέον πό{]εν τΟ έπί{tετον. 

ΔΕν ήτο dσύνη\tες οί ήμέτεροι πρόγονοι να πίνωσι μέλι μετα γάλα
κτος &ναμεμειγμένον· ό Πίνδαρος π.χ. έν τiρ τρίτφ Νεμεονίκη του (στίχ. 134 
135) όμιλεί περ\ πόματος aποτελουμένου &πο «μέλι μεμιγμένον λευκώ σUν 
γάλακτι». · 

Το μείγμα τοϋτο, δπερ νϋν λέγεται μ ε λ ί γ α λ ο ' η μ ε λ ί γ α λ α ' κα\ 
~~ <J ~ β'λ ' ' ' οπερ ουτως αναμφι ο ως και κατα τον μεσαίωνα {Μ. c~)νομάζετο, έχρησιμο-

ποιείτο καl ύπΟ τών Βυζαντινών, CJ.ν τις κρίνη καt έκ χωρίου οίον τΟ έπό-
•r•τ '') 'λ' , μενον. (< ν συν και γα .ακτος απο αυσωμεν και τοϋ μέλιτος έμφορη{tώμεν 

έvταϋ8α τΟν ήμέτερον καταπαύσαντες λόγον» 4. CO τοιοϋτον λοιπόν μελίγαλα 
πωλών η καtd προτίμησιν πίνων έκαλείτο Μελιγαλιiς 5. 

Πάντως δΕν πιστεύω δτι τΟ έπΗtετον σχετίζεται πρΟς τΟν έπίδεσμον τΟν 
καλούμενον μελίγαλα 6• 

Με•αξω•ός. 

'Ιωάννην τον μεταξωτον 1'χομεν ιϊπογράφοντα Εν έγγράφφ toU 1177 '· 
"Ότι δι& τοϋ Επι-θ-έτου τούτου .aα Εδηλοϋτο δ λεπτοφυfις και λεπτΟς τοiις 
τρόπους &ρκούντως, φρονοϋμεν, ιϊποστηρίζει η σημερινη σημασία τοu επι
ι'1έτου μεταξωτό;. 

Μοtίρ•ζσtιφλος- Μοtίιι•ζοvλος. 

'Αλέξιος ό Δούκας ό wς 'Αλέξιος Ε '. &ναγορευι~ε\ς βασιλεuς κατα την 
Εποχην τi'jς άλώσεως τfjς Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ τών Λατίνω\', Επεκαλείτο, 

1 Mi_klosiclι- Mίiller, Acta et Dίplomata 4. 61. "Ισως καί δ έν έγγράφω τοίί 
1357 Μ ι k 1 ο s i c h- Μ ίi 11 e r, Acta et Dipl. 1. 377) ά\'αφερόμενος Μελισαλας vcl κεί
ται κατci λά{}ος άντ-ί τού Μελιγαλιiς Γ. Χ α τ ζ η, Οί ΡαοUλ- Ράλαι σ. 28. 

2 'Ως έν Λέσβφ. ΤΟ μελίγαλο έν 'Ηπείρφ λέγεται πρΟς ένδειξιν πλούτου καί ε·Μαιμο
νίας. Π β. τΟ τfις Π. Δ. γij ρέουσα μέλι καi γάλα. 

s 'Εν .Κφ Εν&α καί τΟ δίστιχον : 

μελι'γαλα έ6άλασι κι' άθθούς καi σε ζvμώσαι• 
κι' οί ~γyελοι ιL-τ' τΟ:v ούρανΟ τfιν~δμορφιQ. σού δώσω•. 

4 Χ Q υ σ ο σ τ ό μ ο u, Έγκώμιον είς Διόδωρον Βπίσκοπον Μ i g n e, Ρ. G. 52. 764. 
Παρόμοια πόματα εΙναι καί τΟ ο ί ν ό μ ε λ ι καl τΟ y α ρ ό μ ε λ ο = ϋδrορ μετit μέλι
τος (''Ήπειρος) τΟ καi. νερό μ ε λ ο έν Θήρq. λεγόμε\•ον. 

5 Τυρογαλάς νiίν έν Λάστq. λέγεται ό εύρωστος μέν, Οκνηρός δε καί Ο:εργος, ίκανΟς 
δήλα δη μόνον να πίνυ τυρόγαλον. ~ 

6 
., Καi. -&εραπεύεταt εί μέν Ολίγη ΒστLν ή άραίωσις διά φαρμάκου στuπτικοίί καi. 

ξηραντικοU οίον τής βαρβάρας καi. έπιδέσμοu τοϋ λεγομέν~u δελτωτοϋ. Τινες δε καλοiίσι 
τόν έπίδεσμον τοϋτον μελίγαλα» Λέοντος φ ι λ ο σ. Σύνοψις ίατρικη 6. 10. 

1 C u s a, Ι diplomi 331. 16. 
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κατ& τοiJς χρονογράφους, Μ ο ύ ρ τ ζ ο υ φ λ ος. cιΟτι τοϋτο fjτo παρωνύμιον 
σαφώς φαίνεται έκ τών μαρτυριών. 

Οϋτως ό Γ. 'Άκροπολίτης λέγει Οτι οϊ τfiς πόλεως τΟν έκά},ουν οϋτω 

«ε'ίς τι τών αϋτοϋ έπιμεμφόμεvοι» 1,' διασαφηνίζων δ~ ετι περαιτέρω τΟ 

πράγμα ό Νικήτας Χωνιάτης προσίtέτει Οτι έπεκαλείτο οϋτως υπο τών συν

εφήβων, ((έκ τοϋ συνεσπάσ{}αι τ&ς δφρϋς καl οίον τοίς δφ{}αλμοίς έπικρέ

μασ3αι» 2 η, ώς τΟ δημώδες κείμενον γράφει, «άπΩ τοϋ τ& όφρύδια εχειν 

δασέα καl ήνωμένα, έπάνω τών όφ{}αλμών αίιτοϋ κρεμάμενα~ 3. 

ΤΟ παρωνύμιον, τΟ όποίον ό Συνόδης Παπαδημητρίου είπεν δτι δέον, 

Υσως, προς το &ρχαίον Σ κ ο τ ίο ψ ι ς να συνδε&iί ', σχετίζεται αναμφιβόλως 

με την ποιη'ιν της διαπομπεύσεως. Γνωρίζομεν δήλα δη δτι κατα τον μεσαίωνα 

ό πομπευόμενος καl περιφερόμενος f1λείφετο δι& μελα,·ίας τΟ πρόσωπον, 

Οσάκις δΕ τΟ εγκλημα -fiτo βαρύτερον η τ& πάδη βιαιότερα, τότε καl Ετυ

φλοϋτο, εlχε δijλα δή, wς παροιμιωδώς λέγομεν σήμερον, «τύφλες κα\ μοu

τζες». <Ο τοιοϋτος έκαλείτο μ ο ύ τ ζ ο υ φ λ ο ς (μουτζότυφλος) κα\ κατόπιν, 

&ναπτύξει ενος ρ, συνήι'1ει εlς πολλι'ι.ς λέξεις, μούρτζουφλος 5. ΉΕκαλείτο 

λοιπΟν οϋτω ό 'Αλέξιος ώς όμοιάζων εvεκα τfiς πυκνότητος τών όφρύων 

προς έκείνους, ών προς τιμωρίαν εlχον έξορυχ&fj οι δφι'1αλμοί. 

ΜΕ τΟ dνωτέρω έπί8εrον συνεξεταστέον κρίνομεν καl τΟ έπ~ 'ίσης 

μεσαιωνικόν. ~-

Μοtίιι•ζοvλος 6 η Μοvιι•ζούλης 7• 

Λαμβανομένου ύπ' οψιν δτι νϋν μουρτζούλα λέγεται η μελανία, το 

μαύρισμα (Καταφύγιον- Καστορία Μακεδονίας) μ ο υ ρ τ ζουλώ ν ω δ' έν 

Ήπείρφ μαυρίζω, ρυπαίνω, φυσικΟν είναι να δεχ\Jιtlμεν δτι Μ ο ύ ρ ζ ο υ λ ο ς 

ίιτο ό μέλας το πρόσωπον ε'ίτε προς ~βριν η κα8' δλου ό μεγαλάγχρους ό 

μούτζουρος έν Σάμφ λεγόμενος 8 

1 Γ. Άκρο π ο λ ί τ ο υ,'' Χρονικiι σuγγραφι) 1. 7. 6 (Heisenberg). Περi. τοϋ 'Ισαακίου 
Δούκα όμιλών ό αύτΟς χρονογράφος λέγει Οτι &νομάζετο Μούρτζουφλος .. τφ γένει τού
του τούπίκλην τινών έπι-θέντων τ& ν παίζει ν είω-&ότων έπί τό:ς κλήσεις •· 'Ένtl-'άν. 144. 
7. Βλέπε καi Η. Μ ο r i t z, Die Zunamen 1. 25. 41, 2. 61. 

2 Νικ. Χωνιάτου, Χρον.Διήγ. 742.12. 
3 Nt'I;G. Χιωνάτοu, 'Ένft'άν. 742.27. 
4 Βλ. Βυζαντ. Χρονικό 5. 731. 
5 Περi τi;ς άναπτύξεως ταύτης τοiί ρ βλέπε Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Φωνητικά, έτuμολογικα 

κα\ σημασιολογικό: Λεξικ. , Αρχ. 4. 83 έξ. ΤΟ άνωτέρω 86ιμον ύποδεικνύουσι καi τd σημε
ρινU μ ο υ Q τ σ ο υ φ λ ώ =κακομεταχειρίζομαι, περιφρο\•ώ (Θριί-κη, Σκiίρος) προπηλα
κίζω ('4-ρτάκη, Πάνορμος Βιftυνίας) καi μ ο u ρ τ ζ ο ύ φ λ ι α (τd) αί επιτιμήσεις 

(Μεσημβρία). "'Επι-6-ι καi. Οσα σχετικit έσημείωσα έν τft μελέτη μοu niπO τit Βuζαντινit 

έΟιμα• έν τψ Ήμερολογίφ της Μεγάλης Έλλάδος τοiί 1928. σ. 364. 
6 Μ i k 1 ο s i c h- Μ ίi 11 e r, Acta et Diplomata 6. 102. 171. 
1 G. Schluberger, Sigillographie 681. 
8 Ε. Στ α μ α τ ιά δοu1 Σαμιακit 5. 184. 
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Ξυλιvάκις. 

ΤΟ Εν τft Δ. Κρήτη εUχρηστον έπίftετον Ξυλινάκις πρέπεt ν" &ναχΒϋ, 
φυσικά, είς τΟ μεσαιωνικΟv Ξυλινάς, δπερ ώς προσηγορικό'\' Εχομεν άναφε
ρόμενον έν τ ψ Sι:> κανό\' ι της έν Κωνστανrινουπόλει Η/. κατ α Λατίνους 
ΟLκουμενικfjς Συνόδου, Εν-θ-α γίνεται λόγο~ περl -<<σχυrέων, ίχ&υσπρατών, 
ξ υ λινά δ ω ν, βελονάδων καl ηίJν λοιπών τώv τοιούτων». το ξυλινάς τοϋτο 
δ 1\feursius, καl κατόπιν δ Du Cange κακώς μετέφρασαν διό. τοU lig·narius 
lignator 1

. ~ο τοιοϋτος, κατα τοUς κανόνας τfjς CΕλληνικfjς γλώσσης, Επρεπ~ 
V(l λέγεrαι μόνον ξυλ<Χς, Ξυλινάς είναι δ.πλούστατα ό κατασκευάζων η Εμπο
ρευόμενος ξύλινα, κροίJπέζας δfiλα δη ξυλίνας, κοινώς νυν τσόκαρα, και άλλαχοϊi 
έν τfl οίκιακ'[j οϊκονομίq. καl έν τοίς λουτροίς συχνότατα χρησιμοποιουμένας 2. 

cΩς δ' ό πωλών ξύλινα Ελέγετο Ξυλινας, οϋτω καl ό πωλών ύάλινα σκεύη 
ι'Ξλέγετο cy α λ ι ν α ς, ι'Ξξ οΏ και Γ υ α λ ι ν α ς 3, ετι δε. ό τα πήλινα &γγεία πωλών 
Πηλινάς 4 • -

Ραγκαβiiς ·Ραγκαβές. 

ΤΟ γνωστΟν τούτο ΒυζανττνΟν Επί-&ετον, Οπερ Εκ ξενικής λέξεως, ώς φαί. 
νεται, Επλάσ&η, άνακτέον είς τα σκωπηκά. 

τί {Μ εσ>jμαινε καta tον μεσαίωνα ό Ραγκαβ<iς iJ Ραγκαβέ(α)ς 
δύναταί τις να συμπεραίνη λαμβάνων ύπ' Οψιν δrι νϊiν Εν Κυ&ήροις ρ α γ
κ α β α ς λέγεται ό Ciσωrος καl άκατάστατος 5, Ραγκαβίνα δ' Εν Βουρβούροις 
tijς Κοινουρίας 1] άδηφάγος. 

<Ότι τΟ Ραγκαβc'ϊς εlναι συνώνυμον τού Σαραντάπηχυς, c'Ος Εκ τινων· συν
δυασμών ε'ίκασεν ό Δ. Καρμπούρογλους, δεν είναι πι-&ανόν 6. 

Τζίσκος. 

Περιγράφων 

vών c'iλωσ;ν τfjς 

1 Έν λ. ξuλινάς. 

ό Θεσσαλονίκης Εύστά{}ιος την ύπΟ τών Νορμαν
Θεσσαλονίκης, &ναφέρει Θεσσαλονικέα τινd Βασίλειον 

, 
2 Ό Ψ ε u δ ο~ ω δ ι ν ό ς, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως 2. 276 (Preger) λέγει Οτι ή 

εν Κωνστα·ντινουπολει μον}i τοϋ Ξυλινίτου ώνομάσftη ούτω «δια τΟ τιiς μοναζούσας 
χρi'jσ-&αι είς ύ,τόδησιν τοίς οϋrω καλουμένοις ξυλίνοις». · 

3 '~ντόη·ιο~· Ύ α λινά ν εκ Κρήτης άναφέρει ό Γ. Φραντζής εν τι$ χρονικψ του 
(1g6.1o), βραδuτερον δ'_'είναι γνωστΟν τΟ ΚρητικΟν τοϋτο επίftετον f:ξ εγγράφων τοϋ ΙΕ'. 
και Ι~τ·. αίώνος. Κ. Σ ά {t· α, Μεσ. β ι βλ. 6. 659, 689, Στ. Ξ α ν iJ ο υ δ ί δ ο υ, Κρητικά 
σuμβολαια 25. 26. 362). ΤΟ ·y αλινάς εννοειται παρήχtΊη εκ τοίι ύάλινα καi oUχi εκ τοίί 
γιαλινός, ώς δέχεται δ Moritz (~Εν{}' άν. 2. 30.). ΠρΟς αύτΟ δε σχετιστέον καί τΟ μεσαίω· 
νικΟν 'Υ αλέα ς, περί oi'i δρα Σ π. Λάμπρο υ, Ν. 'Ελλην. σ. 48-51 καi Φ. Κ 0 υ
κ ε λ έ, Περί τών καταλήξεων- έας- βρόχι- αϊος Λεξικ. 'Αρχ. 6. 240. 

4 ΤΟ Βπίtl-ετον εσημείωσα εξ Εγγράφων τής Εν Πόντφ μονής Βαζελώνος τοϋ ΙΔ'. καi 
ΙΕ'. αίώνος Th. Ο u sp e n sk_y et ν. Βeιιe chev i t ch, Actes de Vazeion σ. 93. 113. 

v Πανδώρας τόμ. ΙΕ'. φύλλ. 340. 90. 
6 Δ. Γ ρ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο u, AL Ίνδικαt 'Α &η ναι, 'Εστία 28 Νοεμβρίου 1926. 
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Τζίσκον ι. ΤΟ έπί.aετον, δπερ ώς Σ ί σ κ ο ς φέρεται καl σ1lμερον ώς ο1κογενεια

κ0ν 2 καl ~ν τοπωνυμίαις 'I, παράγεται Εκ τοϋ Τουρκικού Cl1ichco τοϋ δηλούν
τος τΟν π~χύσαρκον, ην σημασίαν Εχει καl νϋν τΟ έπίitετον; &φ~ ού έν Καρ
πά-θφ 4 καl Σινασψ της Καππαδοκίας σ ί σ κο ς λέγεται δ εϋσαρκος, έν Κύπρφ 

δ' δ ύπΕρ τΟ δέον παχύσαρκος. ΤΟν παχύσαρκον λοιπΟν δηλοί τΟ έπί{}ετον η 

καl τΟν ίσχυρΟ,, καl εϋσαρκον, ην σημασία'\' Εχει Ετι καl νϋΥ έν Θεσσαλονίκrι. 

Φιλομμάτης. ~-

Ίωάννης δ Φ ι λ ο μ μ ά τ η ς αναφέρεται έν μεσαιωνικψ έγγράφφ 5 

Δημήtριος ό Φ ι λ ο μ μ ά τ η ς είναι βιβλιογράφος toίi 1364 ", Άγγελσν 

Φ ι λ ο μ μάτην μνημονεύει δ Γ. Φραντζής 7 έν τψ ·χρονικψ του, κείται 

δε τΟ Επίθετον καl έν τqΊ σuναξαρίφ τοϊi &γίου Μηvα του Καλλικελάδου, 

ώς Φ λ ο μ μ ά τ η ς δΕ φέρεται καl σ1lμερον 8. 

Το liebaug δια toίi όπσίσυ to μεtαφρciζει ό Η. Mol'itz (2. 50) 
ούδ€ν λέγει. 

Πaλaια ήτο συνήίtεια είς Εvδειξιν τρυφερότητας καt &γάπης να φιλfι τις 

τσίi προσφιλοίiς προσώπου τοvς δφfJαλμούς. 'Ήδη παρ' Όμήρφ 'l Πηνε

λόπη lιποδεχομένη τΟν Επανελ-έtόντα Τηλέμαχον 

dμφl δ"έ παιδl φίλφ βάλε π1)χεε δακρύσασα 

κύσσε δέ μιγ κεφαλή11 τ ε καl U.μφω φάεα καλά 9 

TT]V συνΊ1ι9ειαν rαύτην διεtΊ)ρησαν καl oL μεσαιωνικοί, ώς δεικνύουσι τα 

έπόμενα χωρία· <<ό δ€ πατηρ αύτοϋ καταφιλήσας αύτοϋ τα γλυκύτατα Ομματα 

Εφη » lΙJ <<&.σπαζόμενος (δ δσιος Λουκc1ς) έκάστου χείλη, Ομματα, πρόσωπον 

<<ε1Jχεσθ·ε, &δελφοί, εφασκεv, ύπ€ρ Εμοϋ» 11• «δ δΕ .... τΟν κλεινΟν περιπλακεlς 

'ΑλέξιοΥ κατεφίλει χείλη καt παρειι1ς καl τοUς χαρίεντας όφδαλμσUς» 12 «Επl 

τούτους (ιi βασιλlς τών πόλεων) κατασπάζεταί σου τα Ομματα, τα πολλά

κις ύπΕρ αύτfίς άγρυπνήσαντα, καταφιλεί σου τας χείρας.- 13. 

Τ a f e Ι, Eιιstathiί Opusc. 291. 34. 
2 Ώς έν Μεσσηνί1p καί Θάσφ. 

~ 'Εν τfi περιφερεί~ Σιαννώv Ρόδου ώς καl εν τφ χωρίφ Γιαννάδι της αύτή ς νήσου. 
4 Ε. Μανωλακάκη, Καρπα-&ιακό.212. 
5 Μ i k Ι ο s i c b - Μ ϊι 11 e r, Acta et Diploιnata 4.278. 
6 G η r d t 11 a ιι s c η- V ο g· e Ι, Die griechiscben Schreiber 107. 
7 Γ. Φραντζή, Χρονικ. 116. 14. 
8 Ι. Σταμνοπούλου, 'Ονοματολογικα έν Λαογ.ραφ. τόιι. ΣΤ'. 450. 
"Όδ. Ρ 39. 
ιοΝικηφόρου Πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου 

τοϋ κατCι. Χριστό\• σαλοί) Migne Ι>. G. 111. 696 Α. 
11 Γ. Κρέμου, Φωκικά 1. 52. 
12 Νικηφόρου τοίί Βρυεννίου, Ίστορ. 93.8 
13 Μ ι χ. Ψ ε λ λ οϋ, Προσφώνησις πρΟ; τΟν βασιλέα κ\Jρ 'Αλέξιον τΟν Κομνηνόν· 

Κ. Σ ά σ'α, Μεσ. β< β. 5. 229. 
:έπΕΤΗΡΙΣ E!'AIPEJAΣ BvZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ, /iτος Ε". 2 
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Είπε δΕ καl ό Γ. Φραντζ1ϊς <<έπι/,αβffiν (ό βασιλεiις) άνέστησέ με καl 
κατεφίλησέ μου τους Οψ&αλμούς» ι, συν1Ίftεια την Οποίαν καl σιlμερον άκόμη 

διατηροUμεν, καl ·ην ί~ποδηλοί καl 1l φρ. φιλώ τα μάτια σου τα δυό. 
Φ ι λ ο μ μ ά τ η ς 11 Φ ι λ ο μ ά τ η ς λΟιπΌν -&α fjτo ό fχων την συνή-θειαν 

να φιλfi τοVς Οφ&αλμούς, ώς Γ ο ν ύ φ ι λ ο ς 2 &α fιτο ό συνη{}ίζων να φιλfi 
τΟ γόνυ, συϊμα δπερ έπ" 'ίσης η-το σύνη{}-ες κατα τΟν μεσαίωνα. Κατ& τΟ 

Φ ι λ ο μ μ ά τ η ς δΕ Επl τΟ άστειότερον έλέχ&η καl Φ ι λ ο μύτη ς s ό φιλών 
δfjλα δ1Ί τοϊi άλλου την ρίνα 4• 

Χοϊδιάς - Χοϊδάς. 

Έν μεσαιωνικοίς Κεφαλληνιακοίς έγγράφοις άναφέρεται τΟ έπί{}ετον 

χ ο 'ί δ ι ά ς 5 η χ ο ϊ δ α ς 6, ύφ. Ον τελευταίον τύπον και σΊlμερον είναι τοϋτο 

έν χρ1lσει Εν τfi ν1lσφ. 

"Ο "Ηλίας Τσιτσέλης έν τοίς Κεφαλληνιακοίς συμμίκτοις του dγαφέρει 
παράδοσίν τινα, καιιr" -Jlν οί Χοϊδάδες 1iλ&ον εLς Κεφαλληνίαν έκ Κρ1lτης, τΟ 
δ' Ονομά των είναι παραφ&ορ& τοϊi conte d'Ida 7• Τούτο δΕν είναι dκρι

βές. ΤΟ Χο'ίδιάς παλαιότερον Χ ο 'ί δ έ α ς είναι δ κατασκευαστης χο'ίδίων, 
λέξεως, Ίlν δ ΣουΊ~δας δια τοϋ σταμνίου Ερμηνεύει S, Rπλάσ-θη δΕ κατα τΟ 

Κεραμέας, Γαστρέα..ς, &ς πάλιν τΟ Χοϊδdς κατι:Χ τΟ ~Αγγάς (=dγγείων 
κατασκευασ[ής), Τ σ ο υ κ κ α λ α ς καl τα Ομοια. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

,.--------

1 Γ. Φ ρ α ν τ ζ ij, Χρονικ. 21G. 5. Βλέπε καί C. S i t t 1, Die Gebarden der Griechen 
und Rδιηer σ. 40. 

2 Γονύφιλος ό πρεσβύtερος Μ -i k 1 ο s i c h- Μ ίί 11 e r, Acta et Diploιnata 3. 10. 
εως 1192. 

3 Μ i k 1 ο s i c h - Μ ίi 11 e r, Acta et Diploιnata 3. 10 iitoυς 1359. 
4 Π β. την σημερινfιν άστείαν φράσιν. Ταϋτα καl άνευ έτέρου σε &σπάζομαι εtς 

τη μύτη. 

"Miklos:i"cb- Mίίller 'Ένit' άν. 5.19. 20. 36. 
6 Miklosich-Mίiller, "Ένitάν. 5, 18.40. 
7 Ή λ. Τ σ ι τ σ έλη, Κεφαλληνιακό- σύμμικτα 1.816. 
8 Χοtδια· σταμνία· κατεσκεύασαν χοtδια τΟ μέγεitος λεπτό. ταίς κατασκευαίς διαφε

ρόνtως. "'Ισως μ€ τήν "λέξιν σχεtίζεται καl τΟ εν τr'ρ λεξικι'ρ τοϋ Κυρίλλου χύδρα· τζu
κάλη κοχο\:διον, Οπερ κακώς έίς κοχλίδιον διορ-&οϋται, ώς πάλιν κακώς τΟ χοtδια 
ύπΟ του Ζηκίδου (Ath. Mitt. 1906. 237) είς χο'ίαία. 

Η ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΚΟΜΙΝΆΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Έν τοίς ύπ' &ριι~μον 2~0 (φ. 291 α- 294β) καl 262 (φ. 508"- δl3β) 
κώδιξι της Εν Μόσχq. συνοδικης βιβλιοl11lκης, τοίς περιέχουσι η1ς κατηχιlσεις 

του Ι\1ιχωlλ ~Ακομινάτου, εϋρηται καl έρμηνεία του αUτοϋ εLς nlν αποκάλυ

ψιν τοίi Ίωάννου ύπΟ ηlν έπιγραφην «Του αύτοϋ εΊς· nlν αποκriλυψιν του 

άγίου Ίωάννου του Θεολόγου καl ΕUαγγελιστοίi ». 

Την Ερμ.ηνείαν tαύτην αντιγράψας Ο Σ π. Λάμπρος μετα τών κατηχ1lσεων 

τοίi Μιχωlλ 'Ακομινάτου καl niς Ομιλίας τοίi αύτοϋ «είς την τρηlμερον καl 

ζωαρχικΊlν ταφΊlν του Κυρίου Ίlμ5ηι ~Ιησοϋ Χριστοί!>) Ίlτοίμασε πρΟς Εκδοσιν, 

τα έ'τοιμα δΕ ταύτα πρΟς Εκδοσιν κείμενα εϋρηνται Εν τψ ύπ' &ρ ι&. Β I κατα

λοίπφ τοίi Σπ. Λάμπρου 1, Εν τψ Οποίφ τΟ κείμενον τfjς Ερμηνείας εLς την 

&ποκάλυψιν καtαλαμβάνει τaς σελίδας 880-891. 
Άπλ1i ανάγνωσις του κειμένου τfjς έρμηνείας ταύτης, Ί'iτις Επεκτείνεται 

είς τα Oxτffi μόνον πρώτα κεφάλαια της αποκαλύψεως του 'Ιωάννου, πεί-θει 

Οτι δΕν πρόκειται κυρίως περι έρμψ:είας τfjς αποκαλύψεως, άλλα περl συλλο

)tης Ερμηνευτικών σχολίων εLς αUτή11. Έν τfι έρμηνείg ταύτυ Ενιαχοϋ μΕν Ερμη
νεύονται λέξεις τινfς μόνον τοίi κειμένου της αποκαλύψεως~ αϊτινες σπανιώ

τατα χαρακτηρίζονται ώς τοιαύται, ένιαχοϋ δΕ γίνεται 1l έρμηνεία Ολοκλήρου 
περικοπfjς δια yενικflς τινος παρατηρ1lσεως. 0{1τως αί πλείσται τών λέξεων 

τοϋ κειμένου τής άποκαλύψεως μένουσιν &νερμ1lνευτοι, δ δΕ άναγινcδσκων nlν 

έρμηνείαν ταύτην δΕν δύναται να κατανωlσn τΟ περιεχόμενον αUτης πλ1lρως, 

Οπερ 5.λλως τε ούδΕ Ο γράψας τα σχόλια ταϋτα έσκόπει. ΟύδΕ συνδέονται 

πρΟς άλλ11λας αί έρμηνείαι 1 αύται τών μεμονωμένων λέξεων καl αί έρμηνευτι

καl παρατηρ1lσεις τών περικοπ(i>ν, &λλι:Χ παρατί-θ-ενται αύτοτελώς καl &σχέτως 

πολλαχοϋ πρΟς αλλήλας. Οϋτως Εχόντων τών πραγμr.iτων, ούδεμία δύναται να 

ύπάρχη &μφιβολία Οτι ή ημετέρα εLς nlν dποκάλυψιν έρμηνεία δΕν είναι 
κυρίως Ερμηνεία, dλλα συλλογη Ερμηνευτικών σχολίων εLς αύτ1lν. Κατα ταϋτα 

έκ πρώτης Οψεως ήδύνατό τις να νομίση Οτι &ντιγραφεύς τις τών Εργων τοϋ 

ι Περιγραφijν τοU κωαλοίπου τούτου πρΒλ. εν tfι διατριβfι μου «Αί άνέκδοτοι καtη· 

χ1lσεις τοϋ μητροπολίτου ΆtΊ-ηνών Μιχαi]λ 'Ακομινάτου», τfι δημοσιευ-&είση εν τοϊς Πρα- ~ 

κτικο'iί; tl]ς 'Ακαδημίας Ά{)ηyών (τόμ. 3 τείJχ. 4 'Απρίλιος σ. 297 · 300). 
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Μιχαηλ ~Ακομινάτου εύρrbν τΟ κείμενον τfjς άποκαλύψεως, είς τΟ όποίον ούτος 
είχε ΠQΟσΊ<Jέσει παρασε/ιίδια έρμηνευtικιJ: σχόλια, άντέγραψε tαίίtα και οίίtω 
άπετελέσ{}η τΟ ήμέrεροv κείμενον τfjς έρμηνείας τi]ς άποκαλύψεως, Οπερ &πο
τελείrα~" οϋτως έκ τώv άσuνδέrων πρΟς Clλληλα έρμηνευτικών σχολίων τοίί 
"Ακομινάτου. 

ΕLς τΟν μεrα προσοχfjς δμως &ναγινώσκονrα τα έρμηνευτικα ταϋτα σ.(ό
λια iJγείρεrαι &μέσως &μφιβολία, Εαν ταvτα πρ01]1.irον εκ τijς γραφίδος τοu 
~Ακομινάτου. "Ότι τα σχόλια rαϋτα δεν είναι τόσον άρχαία, δσον τα ύπ~ έμοϋ 
καl τοϋ Harnack έv rοίς Texte und Untersucl1ungen έκδοίtέντα 1 ο-Uδε
μία δύναται να ύπάρχη &μφιβολία 2• Ουδεμία ομως &φ' έτέρου ύπάρχε: &μφι
.βολία Οτι ή γλώσσα καt τΟ ϋφος ηί)ν σχολίων τούτων είναι διάφορα rijς γλώσ
σης καl rοϋ ϋφους τοϋ Μιχαfιλ Άκομινάτου, δσης Clλλως τε f]το dδύνατον 
γράφων σχόλια ε!ς τijν dποκά!.υψιν να μη ε!χε προ δφ&αλμών τας ijδη γνω
στας έρμηνείας τijς dποκαλύψεως του Άvδρέου Καισαρείας καi τοu 'Αρέ&α 
καί έπομένως να μη &ναφέρυ καi τούτους, &λλα μόνον τΟν Γρrιγόριον τΟν 
Ν ανζιανζηνΟν καΙ. τΔν Ψευδοδιονύσιον .. Κα τα ταίίτα τα σχόλια ταίίτα δΕν 
εγράφησαν ύπο Μιχαηλ τοίί Άκομινάτου. 

~Αλλ& τότε τίς ό συγγραφε-U; rών σχολίων τούτων; Προσεκτικωrέρα έξέ- r 

τασις αύτώv dποδειΚ'\'ύει δτι ταίίτα εχουσι μεγίσrrιν όμοιότ'ηtα πρΟς τf)ν 
έρμ:rινείαν της άποκαλύψεως τοϋ Άνδρέου Καισαρείας, πρΟς της όποίας τΟ 
κείμενον πολλαχοϋ συμφωνοίίσι κατα λέξιν. ~Η Ομοιότης δ' αϋrη καi συμ
φωνία των σχολίων καΙ. της Ερμηνείας τοϋ Άνδρέου είναι τοιαύτη ωστε 
ούδεlς δύναται να άρνη&fi την μεταξv τών δύο τούτων κειμένων iJξάρτησιν. 
Ζήτημα μόνον δύναται να έγερ{)fj ποίον· τών κειμένων τούτων έξ~ρτιiται έκ 
τοϋ έτέρου καl έπομένως ποίον έγράφη πρώτον. Είναι φανερΟv Οτι η- συμ
φωνία αϋτη καl iJξάρτησις δύναται να εξηγη&fj κατa δύο τρόπους, η οτι τα 
ήμέτερα σχόλια είναι &ρχαιότερα τfjς έποχης τοίί 'Ανδρέου .Καισαρείας, ο-δτος 
δΕ παρέλαβεν · αύτα πολλαχοϋ αύτολεξεl. έv τfl έρμrινεί<t αVτοίί, 11 δ τι ταϋτα 
εγράφησαν μετα την συγγραφijν τij; έρμηνείας του 'Ανδρέου καl ΕΠL τft βάσει 
ταύτης. ~Εκ rών δύο τούτων έξηγήσεων μόνον η δευτέρα, ώς νομίζω, είναι 
δρ&ή. την γνώμην μου ταύτην στηρίζω iJπl τijς &κολού&ου παρατηρήσεως. 
Ό Άνδρέας έρμηνεύων. το κείμενον τijς αποκαλύψεως (6, 12 ~.) παρατηρεί. 
« Καl ταϋτά τι ν ες εϊς τfιν έπl Ούεσπεσιανοϋ βασιλέως πολιορκίαν έξέλαβον 
άπαντα, τών είρημένων έ'καστοv τροπολογήσαντε?. ~Ημίν δΕ φαίνεται μετάβα-

1 
3 Reihe, 8 Band, Heft 3 (38,3) τοϋ 1911 ύπΟ τ;i)ν Επιγραφi)ν Die Scholien- Kom

mentar des Origenes zur Aρocalyρse Johannis. 
2 ΤΟ γεγονΟς ότι εν τοίς σχολίοις τούτοις άναφέρεται δ Ψευδοδιονύσιος ό 'Αρεοπαγί

της, ούτ-ινος τα συγγράμματα Εγράφησαν κατ<Χ τΟ τέλος τοϊί πέμπτου η τ<Χς άρχdς τοϊί 
έ'κτοu αίώνος, άποδεικνύει δ~ι τΟ: σχόλια ταϋτα δέν ητο δυνατΟν να γραφώσι πρΟ τοίi 
έ'κτου αίώνος. 
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σιν έντ«ϋ11α γεγενfjσ&αι άπΟ τών έν τοίς διωγμοίς χρόνων εiς τΟν καιρΟv τΟν 

προ τijς '<OU Άνrιχρίστου άφiξεως» (Migne Ρ. G.10o, 272). Κατa ταvτα 

ό ~Ανδρέας φρονεί δτι τα όφ&έvτα μεrα τΟ Ciνοιγμα τfjς έκτης σφραγίδας δΕν 

άναφέροvται, &ς τινες νομίζουσιν, είς τfιν πολιορκίαν τοίί Ούεσπεσιανοϋ, 

άλλ~ είς τΟν καιρΟν τΟν πρΟ τοίί Άντιχρίστου, καl την γνώμηv του ταύτην 

χαρακτηρίζει ώς ίδίαν γνώμη ν, &ντιftέτων αύτf)ν πρΟς. την γνώμην τώv πρΟ 
αύτοU. ΠρΟ της έποχfις λοιπΟv τοV Άνδρέου τα δφθέντα μετα τΟ άνοιγμα 

τfjς έκτης σφραγίδας άvεφέροντο είς την πολιορχίαν τοϋ Ούεσπεσιανσϋ, αύτΟς 

δΕ πρώτος νομίζει δτι ταϋτα άναφέρονται είς τΟν καιρΟν τΟν πρΟ τfjς έλεύ

σεως τού Άντιχρίστου. ~Εν τοίς ήμεrέροις δμως σχολίοις ώς πρΟς τα όφ&έντα 

μετ& τΟ ανοιγμα της εκτης σφραγίδας σημειοϋται ~ ένταϊΗJα τα πρΟ τi'jς 

φανερώσεως τοϋ Άντιχρίστοu καταλέγει» (28,16). Έδν τα σχόλια ταίίτα είχαν 
γραφij προ τijς συγγραφijς τijς έρμηνείας τοu Ά νδρέου κα\ έπο μένω ς δ 

Άνδρέας γράφων την ερμηνείαν αύrοϋ είχε πρΟ όφ{}αλμών αύτά, επρεπε δε 
να τα Ι'χη προ δφ&αλμών, διότι η εξάρτησις τijς έρμηνείας κα\ των σχολίων 

είναι δψ&αλμοφανής, δ€ν .aα fιτο δυνατΌν να χαρακτηρίση ό Άνδρέας ώς 

ίδίαν γνώμην, έv &ντιίtέσει πρΟς την γνώμην τ&ν πρΟ αύτοϋ, δτι τα δφΒ-έντα 

μετα τΟ Ciνοιγμα τfjς .Εκτης σφραγίδας αναφέρονται είς τΟν πρΟ τfjς έλεύσεως 

τοϋ ~Αντιχρίστου χρόνον, dφο,ϋ την γνώμην ταύτην είχεν ηδη Εκφράσει ό 

πρΟ αύτοϋ γράψας σχολιαστής, Ον είχε πρΟ δψ&αλμών. Καt'ιl ταϋτα δΕν είναι 

δυνατον να δεχltώμεν οrι τα σχόλια εγράφησαν προ τijς συγγραφijς τijς έρμη

νείας τοϋ ~Ανδρέου. Είς τΟ α-UτΟ συμπέρασμα καταλήγομεν, έδν λάβωμεν πρΟ 

δφ{}αλμών την έρμηνείω' τοίί ~Ανδρέου εϊς τΟ άποκαλύψεως 8,7 ε. cO "Ανδρέας 
έρμηνεύων τΟ κείμενον τοϋτο παρατηρεί· «Ταϋτά τισιν εδοξεν αtνίτrεσ\tαι την 

Εν γεέννυ τών άμαρτωλών κόλασιν, πολυτρόπως δια τών αίσ-&ητών Οδυνηρών 

τροπολογουμένηv- ήμείς δε νομίζομεν δια το μάλιστα ού τijν τρίτην μοίραν 

ε! ναι τών κολαζομένωv έν τψ μέλλοντι αίώνι .... τ<Χς πρΟ της συνrελείας 

ταϋτα πληγας έμφαiνειν» (Migne Ρ. G. 106, 289). Κατα ταύτα δ 'Ανδρέας 

νομίζει Οτι τα μετα τΟ πρώτον σάλπισμα τοV άγγέλου γενόμενα δ€ν άναφέ

ρονται, cΟς τινες νομίζουσιν, είς τας έν τfi γεέννυ κολάσεις τώv άμαρτωλών, 

dλλ' ε!ς τας προ τijς συντελείας πληγας καl τijν γνώμην ταύτην χαρακτηρίζει 

δ)ς ίδίαν γνώμην άντι11έrων αύτην πρΟς την γνώμην τών πρΟ αύτοϋ. ΠρΟ τfjς 

Εποχής λοιπΌν τοϋ ~Ανδρέου τα μετα τΟ πρώτον σάλπισμα άναφέροντο είς 

τας έν τfi γεέννη κολάσεις τών άμαρτωλών, αύτΟς δ€ πρώτος νομίζει Οτι ταύτα 

ά1'αφέροvται είς τΟν καιρόν τΟν πρΟ τfjς συντελείας. ~Εν τοίς ήμετέροις Ομως 

σχολίοις ώς πρΟς τα μετα τΟ πρrnτον σάλπισμα σημειοϋrαι· «Δια τούτων τα 

προ τijς συντελείας χαρακτηρίζεται φόβητρα, ώς εν τι!> Σινq σύμβολα Ιtείας 

παρουσίας έγένοντο» (~9, 16). ~Εαν τα σχόλια ταϋτα είχον γραφή πρΟ τής 
συγγραφijς τijς έρμηνείας του 'Ανδρέου καl έπομένως οίiτσς γράφων την 

έρμηνείαν αύτου εlχε προ δφδαλμών αύτά, δεν &α i'μο δυνατον να χαρακτη-
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ρίσ11 ώς ίδίαν γνώμην, γvώμψ', Ίlv πρΟ α{Ιτοϋ εί;ι,:εν liδη έκφράσει ό σ):ολια
σrής, δν είχει• πρΟ δφ-&αλμών. ~Εκ rών &νωrέρω άποδεικνύεrαι δτι τα ήμέ

rερα σχόλια Εγράφησαν μετ& την συγγραφi]ν της έρμηνείας τfjς άποκαλύψεως 

τοϋ Άνδρέου, μετ& λοιπόν τΟν Εβδομοv α'Lώνα καl έπl rϋ βάσει άποκλειστι

κώς καl μόνον ταύτης. Οϋτως έχόντων των πραγμάτων εlναι &δύνατον να 

έξακριβωιΊfj τiς ό γρdψας τΟ: σχόλια ταϋτα, άφοU τΟ κείμενον αύτών οϋδεμίαν 

παρέχsι ήμlν πρΟς τοϋrο βο1l-&ειαν. Πάντως ό Μ ιχαηλ "Ακομινάτος, εΙς τών 

διαπρεπεστέρων συγγραφέων τοίl δωδεκάτου αίcΟνος, δΞν δύναται να -&εω

ρηftϋ &ς γράψας τα σχόλια ταϋrα, &τινα είναι &τελής τις καl ελλιπfις καl 

&μέ-&οδος περίληψις τfjς έρμηνείας τfjς &ποκαλύψεφς τοίi ~Ανδρέου Clνευ της 

χρήσεως καl η)ς έρμηνείας π)ς &ποκαλύψεως τού ~Αρέ{}α καl Ciνευ μεγάλης 

πρωτε>τυπίας καl αύτενεργείας, οΥαν &ιJ έδικαιοϊiτο τις νCt άναμένη παρα 

τού Μιχω)λ Άκομινά-ωυ, 

Παρ' δλας Ομως η1ς Ελλείψεις ταύτας τα ήμέτερα σχόλια είναι Ciξια Εκδό

σεως ίδί~ δια τfιν αUτοrέλειαν, ην ένιαχοϋ δεικνύει ό γράψας ταϋrα, η) ν fκφαι
νομένην Ενίοτε καΙ. είς προσΗήκας. Δημοσιεύομεν λοιπΟν ταύτα κατωτέρω 

κατα τΟ πρΟς Εκδοσιν έτοιμασίtεν κείμενον τού Σπ. Λάμπρου μετα τών ύπ~ 

αύτοίι γενομένων κριτικών διορ&ώσεων. Παρατηροϋμεν μόvον δνταύitα δτι 

τα τρία κενά, &η να ύπάρχουσιν Εν τψ κειμένφ ήμών, τα , προελftόντα έκ τοϋ 
τιλφοβρώτου roi:ί Κ(όδικος 23ό, μ1) δυνάμενα δε να συμπληρωitώσι1ί Εκ τοίί 
κώδικος 262, &τε Ελλείποντα Εν αUτφ, δύνανται νCι συμπληρω{}·ώσιν Εκ τής 

Ερμηνείας τοίi ~Ανδρέου καl δ1) τΟ μΕν πρώτον κενΟν (29, 10- 11) έκ τοϋ κει

μένου τοίi ~Ανδρέου «Διεγείρει δια της πεύσεως τού μακαρίου ό δφfl-εlς πρΟς 

την τών όραΗέντων Ερευναν. ·ο δ/; τ1yν Ciγνοιαν προβαλλόμ.ενος παρό. τού 

δφltένως σοφίζεrαι». (Migne Ρ. G. 106, 284), ro δε δεύrερον (29, 15) έκ roίi 

κειμένου τοίi 'Ανδρέου «τότε περi ηϊς δευτέρας παρουσίας CiγvωσιΌν>) (Migne 
Ρ. G. 106, 285) 1 καl ro rρίτοv (29, lG), έκ τοίi κειμένου roίi 'Ανδρέου «Τοίi 

δε &γγέλου τούτου τύπον έπέχει fκαστος ίεράρχης ffiς μεσίτης -&εοU καl 

&ν-&ρώπων, καl τών μεν τcΧς κλήσεις &νάγων, τών δ/; τΟν ύλισμΟν κατάγων, 

τοUς δf tών άμαρτανόντων Επιστρέφων 1) λόγφ η παιδείαις αUστηροτέραις» 

(Migne l'. G. 106, 288) 2• 

1 1'0 ύπΟ του Λάμπρου d.ναγνωσ6f:ν «ινωσον» πρέ;τει ν& &.ναγνωσ6-fι πι6-ανώταtα 

&γνωσιαν. 'Άξιον σημειcόσεως είναι f:νταύδα δτι έν τοΙς σχολίοις τοϋ Οlκουμενίου τΟ 

χωριον fχει ώς &.κολού6ως «τότε της δευτέρας του Κυρίου παρουσίας και της προτέρας 

άγνόημα» (C r a ιn e r, Catenae 8, 298). 
2 Είναι φανερΟν On τΟ: μετd: τΟ η παραλειπόμενα πρέπει γd συμπληρω6ώσι δι<Χ του 

«η λόγφ 11 παιδείαις αόστηροτέραις~, cO δΕ προηγούμενον τούτων κείμενον {}ά Περιείχετο 
εΥ τε αUτολεξεi είτε πει_ιιληπι:ι;.{ά)ς έν τίρ τιλφοβρώτφ τέλει τοϋ φύλλου 293 β. 

<Η rlνέκδοτος 'Ερμηνεία τοϋ λ'Ιι.χαi]λ Άκομινάτου είς την Άποκάλυψι.ν. 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ 

ΤΟΥ ΘΕΟΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΓΓΕΛΙΣΊΌΥ' 

ΌρισμΟς τί έστιv άποκάλυψις 
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'Αποκάλυψις μέν Εστι1' 1l τών κρυπτών μυστηρίων δΊΊJ.tοσις, καrαυγαζο
μένου τοϋ 1iγεμονικοϋ ε'ίτε διό. -&είων δνειράτων ε'ίτε χ.αι9~ ϋπαρ έκ flείας 
έλλάμψεως. , , , _ , , , _ 

Δο\tfiναι δ/; ταύτην φησlν &νι9-ρωπινωτερον περι αυτου τον λογον ποιου- ο 
μενος, έπείπερ εν τψ κατ~ αύτΟν Εύαγγ_ελίφ ~οί~ {}εοπρ,επέ~ιν _ύπ!;ρ πάν:ας 
ενδιέτριψε· χάνταU&α δΙ: δι δ. τού διακονουντος αγγελου και του των μανθανον
των δούλων Ονόματος τΟ flεοπρεπες αύτού μέγε-&ος έμφαίνεται· τΟ δε Εν 
τάχει η δια τα παρ& πόδας γενησόμενα 1) καl διό τα έπ'ι συντελείQ:' χίλια γU.ρ 
erη ώς μία ημέρα παρα iJεii'> ώς 'l χiJές. 10 

J(al /ί.τινά είσι καt δ χρ1} γαέσθαι μετr'ι. ταVτα. 

Διό. τοϋ έπτι1 &ρι{}μοϊi, μυστικοϋ καΙ. συστοίχου τψ κόσμι:ρ Οντος, τΟ:ς 
δ ' ' c ' ~ ') ' " ' ~ ) ιών άπανταχοϊi Εκκλησίας σημαίνει· ιο και επτα αγγε ,ων και επτα εκκ ι.ησ , 

μέιινηται. οίς καl επεύχεται χάριν καl εlρήνην άπΟ της τρισυποστάτου και 
όμ~ουσίο~· ίtεότητος. "Ων γδ.ρ ό πατ1lρ, ή ν δε ό 'υίός, Ερχόμενος δε ό παρά- 13 

κλητος. Οϋτω γάρ τινες έξειλήφασι τΟ ει;ω εί~ιc ό ~:Ων, ό,'Ην κ~.l δ Έ~χό~ενο,ς. 
OU συναριfl-μεί δε τfl &ρχικωτάττι Τριαδι τα επτα πνευματα, ητοι τους, αγγε
λους τους προεστώτας τών Εκκλησιών, άλλ~ cbς δού~ων .~αl τtlν κ~β~ρνtι~ιν 
Εγκεχειρισμένων τών τοιούτων Εκκλησιών μν~μ~νε~,ει, ω: π?υ 'και ο., {}ειος 
Παίίλος διαμαρτύρομαι Ενώπιον τοϋ {}εσύ και των, εκλεκτ~ν αγγελων~ ~λ/:οι 20 

δε τΟ ό "Ων, κα'ι ό 'Ην καl ό ~Ερχόμενος τ<{> πατρι προσηρμοσαν,, δι~ δ~ε τω; 
έπτΟ: πνευμάτων τδ.ς ενεργείας του άγίου Π1ιεύματος Εvόησαν δια το επιφε-
ρεσ{}αι καl &πΟ ~:tησοϊi Χριστού. , ~ ~ c , , 

Κα1tως κα'ι ή Γραφή φησιV' επαναπαυσατο επ αυτφ επτα πνευματα. 

Καl οϋτως πάλιν rf]ν μακαρίαν δηλοίiσiJαι Τριάδα. Ό μέντοι iJείος Γρη- 25 

ι Περιλαμβάνεται εν φ. 291α. 294β του. ύπ' 6:ριftμ0ν 230 Κώδικος της f:ν Μόσ~q:. 
συνοδι.κfις βιβλιοftήκης (Μ) καΙ. Ε.ν φ. 508α - 513β τοϋ ύπ' &.ρι-θ·μΟν 262 κώδικος της 

αυτης βιβ.Ι:ιο{}ήκης (μ). 

1. 'Ορϊ.σμΟς Μ. ρισμΟς μ. 2. μΕν έστ'ίν Μ. μΕν Εστiν μ. 3. κα&' ϋπαρ μ. κ.αθVπαρ Μ. 
5. δΕ Μ. δΕ τ& χώ μ. Οχ&ρωπ'ίνώτερον Μ, ανινοτερον μ. 7. κ&:νταϋ'fiα Μ. κάνταϋ~ μ. 
8. τΟ Μ. τ& μ. 9. παρd: πόδας Iv1. παραπόδας μ. καΙ. Μ. λείπει μ. 10. tfώ Μ. τΟΟ -&ω μ. 

11. Cίτινα είσί Μ μ. 12. 'συστοίχου Μ. στοίχου μ. 13. σημαίνει Μ. σημαίνη μ: 
14. ο!ς Μ. αtς μ. 16. γό.ρ τ'ίνΕς Μ. καi τη•Ες μ. καi ό Μ. λείπουσι μ. 21. ό -1jν και Μ. 
δ ήν μ. 22 ενεργείας μ. f.νεργ'tας Μ. 24. φησ'ιν Μ μ. έπ' μ. λείπει Μ. 
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γόριος τψ υιφ προσαρμότrει τΟ ό "'Ων καl τΟ ό ... Ην καL Έρχόμενος καταλ
λ!]λως σφόδρα ως και ra έξijς μαρτυρεί, 8ν οϊς α1Jrος ό Σωr1)ρ λέγει· Έγcο 

είμι τό α καl τΟ ω, οlς Επιφέρεται· λέγει Κύριος ό ftεΟς ό "'Ων καl δ ... Ην καl 
ό ~Ερχόμενος, ό παντοκράτωρ. 

Πiiααι φυλαl κόψω'ται 

φ.29!β Ποίαι δηλαδ!]; :1 Αί τjj dπισrίg έμμείνασαι. Το ναι έλληνικόν, το dμijν 

έβραϊκόν, δ δηλοί γέ1'οιτο. Άρχη καl τέλος ό ί1εός, ό Ciναρχος τε ων όμσϋ και 

dτελεύτητος. 

~Εγενόμην κάτοχος π_νεύματι καl πνευματικΟν οVς έκτησάμην, δτι μηδΕ 

10 ή φωνη αϊσ&-ητη fjv· δ&εν ούδ~ έπέσrρεψα τοϋ άκοίίσαι, άλλα τού Lδείν ri]ν 

φωνήν· ταύτΟ γάρ έστι πνευματικt'j τε άκοi] καl δρασις. Καi εlδον τΟν Κύριον 

δμοιον άν{}ρώπφ, δια τΟ καl 8ε0ν αύτΟν είναι καl ού ψιλΟν Ciν&ρωπον, 

ένδεδυμένον δε ποδ!]ρη ως &ρχιερέα καra τi)ν τάξιν Μελχισεδέκ, ου προς rfi 
δσφύι μέντοι, &λλa προς τοίς μαζοίς περιεζώσi!αί φησι, καΙ!' δτι 8ποχijς μεν 

15 τοϋ έπιitυμητικοU καt τών κατ" αύτΟ ηδονών ούκ έδείτο δλως ή -θ-εία σαρξ 

ως οί aνi!ρωποι, &νoxfi δε φιλανi!ρώπφ το Ιiσχετον rijς i!είας δργης συνέχε- · 

rαι, ής σύμβολον ll πρΟς τφ στέρνφ καl τοίς μαστοίς, τοίς περιέχουσι τΟ 

i!υμοειδές, ζώνη χρυσij, firoι καi!αρότηrι. 

~Η λευκtΊ ιtρlξ τΟ πQοαιώνιον σημαίνει του άπ' άρχfiς Οντος καl παλαιοίί 

20 τών ήμερων λεγομένη, ει καl πρόσφατος γέγονε δι' 1lμάς νηπιάσας ώς 

σάρκα λαβών. 

Τοϋτον οί lατροl άρρενολίβανον καλοϋσιν· Εστι δΕ εύώδης \Jυμιώμενος. 

'Εαν oUv νοήσω μεν πόδας την δια σαρκΟς έπιδημίαν rού Λόγου, ύποσημαίνοι 
liν δ μεν yαλκος τi)ν σάρκα, ό δε λίβανος την i!εότητα. Ε! δε πόδας έκληψό-

25 με-θ-α τοVς 'Αποστόλους, δηλοί rlν δ μΕν χαλκΟς τΟ εϋηχον τοϋ κηρύγματος 

αύτών καl εLς τα πέρατα τfjς οLκου.μένης έξικνούμενον, 6 δΕ λίβανος την 

δσμi]ν τijς γνώσεως τοϋ ΧριστοU, φανερουμένην δι~ αύτ<Ον· ΧριστΟς γάρ φησιν 

εύωδία έσμ€ν έν τφ &εφ. Πεπυρωμένοι δ€ οί πόδες ούτοι, ώς έν καμίνφ τών 

πειρασμ(ΟV πυρωί1έντες. 

1. προσαρμόττει l\f. προσαρμώττει μ. rjν καL τΟ Μ. λείπουσι μ. καταλλήλα,.ς Μ. 

κατ' άλλήλως μ. 2. λέγει Μ. λέγων μ. 2-3 έγω είμ'ί Μ. έγω εtμ·ι μ. 6, αί τη ιiπι-

_στία μ .... πιστία τών λοίπών δντων dφωιών μ. Εμμείνασαι Μ. μείνασαι μ. 7. Ci.ναρ· 

χός τε μ. Ciναρχος τέ Μ. ών Μ. λείπει μ. καί Μ. λείπει μ. 9. οlίς Μ. οϋς μ. 

10. Επέστρεψα Μ. Επέτρεψα μ. 11. ταiJτΟ Μ. τΟ αύτΟ μ. 12. -&εΟν Μ. τΟν tJεόv μ. 
13. ποδ1]ρη Μ. ποδηρ·ί μ. 14. περιεζώσ'6-αι φησι Μμ. 15. έπιitυμητ·ίκοϋ Μ. έπι#υμι· 

κοϋ μ. ήδοvών Μ. ήδωv&ν μ. 16. άνοχη Μμ. 17. τ0 στέρνω Μμ. μασεοϊ:ς τοίςΜ. 
μαστοίς μ. 18. ητοι κα-&α ρότητι Μ. ή τοιαύτη κα&αρότης μ. 19. λευκή Μ. λευκfj μ. 
σημαίνει Μ. σημαίνη μ. Οντος Μ. Οντως μ. 20. εL καί Μ. ή μ. 23. την Μ. 

/,ε:ίπει μ. ύποσημάνοι Μ. ύποσημαίνει μ. 28. εό()Jδία Εσμέν έν Μ. εί·ωδίας μεν μ. 

'Η άνέκδοτος 'Ερμηνεία τοϋ Μι χω] λ 'Ακομινάτο~ εtς τήν 'Αποκάλυψιν. 25 

Δ'ια τοϋ &γγέλου τfι 8χκλησί(t διαλέγεται, ώς ,ε'ί τ~ς δι <Χ πc:ιδ~yωγ~υ τ~ 
παιδαγcΟγουμένcρ· οίκειοίiται γιlρ ό διδάσχαλος τα του μαί1ητου ειτε εγκλη~ 
ματα, ε'ίτε κατορ&ώματα. _ 

Κινείται ή εκκλησία γυμνουμένη τfjς l3είας χάριτος, είτα ύπΟ :ων πονη
ρών πνευμdτων κλυδωνιζομένη. ΤινΕς δΕ κίνη~ιν 8ν~ησα~ τ~ν μ~τα&εσ~ιν τfjς 5 
προεδρείας τοϋ &ρχιερατικοϋ &ρόνου, yενομενην εκ της Εφεσου εις την 
βασιλίδα τών πόλεων. 

- 'Ι δ - α'λλ~ ό έν κρυπτώ. καl περιτομfl Ού γάρ έστιν έν φανερφ ου αιος, 

καρδίας, ού γράμματι, &λλΟ: πνεύματι. 11 Ψ·292α 
10 

~a άκούων πνευματικώς. 
c ' ' ' δευ'τερος {1 έν τη-. γεένη.1 αίώ-Πρώτος ί1άνατος ο σαρκικος και φυσικος, 

νιος κόλασις. , c - , 
. Ρομφαία 11 μάχαιρα :οϋ πνεύματος, δ εστι ρημα δεοϋ ,και Ω ζων λογος 

τοϋ -&εοϋ καl ένεργης καi τομώτερος ύπΕρ πάσαν μάχαιραν διστομον. 
'Ο μέγας 'Αντίπας έν Περγάμφ επι τών 'Αποστόλων 8μαρτύρησε γ•ν- 15 

ναιότατα. 

Κατείδωλοv- η πόλις δηλονότι. 
ΣαρκικΟν μΕν 0~ς πάς Ciν&ρωπος Εχει, πνευμ~τικΟV δΕ ό_ πνευμ~τικός., ~ 
Μάννα έξ οf!ρανοϋ καταβεβηκος ό aρτος δ ζωτικός, ψηφος δε λευκη η 

Επl τi} νίκη &νάρρησις τών άγίων καl 1Ί έπ~ αύτίi δόξα καl άπόλαυσις τών 20 

μελλόντων άγα{Ηi'Jν , 
Φλογώδsις οί δψ&αλμοl ώς καυστικοl καl &φανιστικοl τfjς &σε~ειας έπέ-

βλεψε γάρ φησι και 8τάκησαν ί'i!νη. ' ' 
"Ισως 'Ιεζάβελ την τών Ν ικολα'ίτών α"ίρεσιν λεγει τροπικ&ς δια την 

δυσσέβειαν και &σέλγειαν αύτής) πλανώσαν τους άπλουστέρους. 25 

"'Η τΟν cΕωσφόρον φησlν 1iδη συντετριμμένον καl UπΟ τοlις πόδας των 
άγίων κείμενον η τQγ παρα τψ μακαρίcρ Πέτρcρ λεχ{}έντα φωσφόρον. 

~Επιπλήττει τfi έκκλΊlσίq. &ς, ψιλΟν Ονομα ζω1iς Εχούσυ πίστεως) νενε~ 
κρωμένn δε έξ &γαi!ών πράξεων. _ 

CΕπτα πνεύματα η ί1είους άγγέλους νοητέον 11 'τ~ς ενεργ~ία~ τ?υ ζω?~ 30 
ποιοϋ πνεύματος. ~Αμφότερα δΕ Εχει Εν τfι δεξιg χειρ ι ο Χριστ_ος αγγελων μεν 
γό.ρ ιbς δεσπότης κρατεί, τσϋ δΕ -θ-είου πνεύματος τΟ: χαρίσματα ώς χορηγΟς 
διαδίδωσιν. 

'! δ λ 1 8. έστ'ίν Μ. εστιν •ι. περ"ίτομή !11. περιτο~ηl μ. 1. διαλέγεται 11 , ια εγομενος μ. r 
10 πνίκώς Μ. πνικΟς μ. 11. καί Μ. καΙ. ό μ. 14. καl τομώτερος Μ. τομώτερος μ: 
17. κατείδωλον Μ. κατ' εtδωλον μ. 19. κ~ταβεβηκΟς Μ μ. λευκη Μ. λευκfι μ. 20., και 
ή Μ. ή μ. 22. &φαν'ίστ'ίκοi Μ. άναφανιστικοί μ. 23. έτ?κησαν Μ. ετάκισαν μ. 24. ,ισως 
tε'ζάβελ Μ. 'ίσως ή ίεζάβελ μ. 28. δπ"ί;τλήττει Μ. έπί πλήττει μ. ψ~λΟν Μ. ψηλ?ν μ. 
30. ενεργείας μ. ένεργίας Μ. 31. &γγέλωv Μ. &γγέλους μ. 32. χορηγο; Μ. χωρηγος μ. 



I: 
li 

I 
26 Κ. Ι. Δυοβοuνιώτοu 

ΊΌίirό, φησι., καλΟν κέκτησαι, δrι Εχεις τινΟ:ς μη μολύναντας rι:Ι Ομματα 
της σαρ~Ος ρυπαραLς πράξεσιν. 

Κ),εlς τοϋ Δαβlδ ή βασιΧεία τοϋ Δαβίδ· έξουσίας γι'ιρ σύμβολον αϋτη 1] 
τΟ Ciγιov Πνεϋμα, έν Φ πάντες οί τής γνώσεως {}ησαυρσί· δι~ αύτοίί γCιρ ή 

5 -.:οίi Δαβiδ προφητεία καl λοιπη πάσα διανοίγεται. 

'Έξεις, φησί, μισ-θ·Ον τής όμολογίας τοϋ εμοϋ Ονόματος nlν τών ~Ιου
δαίων Επιστροφfιν καi μετάνοιαν. 

ΠειρασμΟν η τΟν αύτίκιχ μέλλοντα διωγμΟν λέγει 11 τΟν έπl συντελεί~ 
φ.292β κατι'ι τΎjν τοϋ Ά νrιχρίστου φανέρωσιν. 11 

ιο ΒασιλεUς και Ciρχων τών κτισμάτων δJς ποιηηlς. 
Χρυσίον πεπυρωμένον ό διδασκαλικΟς λόγος. 

Την ihJραv της καρδίας κρούω, φησί, καl τοίς άνοίγουσιν Επl τfι αύτών 
σωτηρίιt εύφραίνομαι· rροψt)ν γdρ αύηlν liγημαι. 

'Ή τijς ι9ύρας Ciνοιξις τi]ν δήλωσιν τών κρυπτών τοϋ πνεύματος μυστη-
15 ρίων σημαίνει, τΟ δf: &ναβήναι είς οVρανΟν τΟ ύπεραρ&ηναι καi άποστfjναι 

τών γηίνων τελείως καl εν ούρανψ γενέσθ·αι rtlν διάνοιαν του κρούοντας. 
" _ ~Επεl δfι , τΟν πατέρα όρα-θέντα ένταίi{}α παρίστησιν1 ού περιτίDησιν 

~ωτφ σωματικον χαρακτήρα, ωσπερ έν τη προτέρq: δπτασίq τοίi υίοίi, άλλα 
τιμίοις αύτΟν λΗtοις &πεικάζεt1 ίδιότητας τοϋ itεοϋ καl Ενεργείας τινα,.. συμ-

20 βολικώς ε\κονίζουσιν. ' 

Πρεσ~υτ~ρους η;'Ες Ενόησαν τούς τε έv τϊϊ παλα.ι~ καl έv τi] νέq. διαπρέ
ψαντας, κακεινων δωδεκα φύλαρχοι προηγ1iσαντο καl τούτων άπόστολοι 
δώδεκα. 

<Ο μέγας Διονύσιος δια τοϋτό φησι ταϊς μΕν δυσl πτέρυξι καλύπτειν τd 
25 πρόσωπα, ταϊς δΕ δuσl τοUς πόδας, πέτεσ8-αι δΕ ταϊς μέσαις, ϊνα ή περl τα 

υψηλότερα καl βα/Jύτερα τijς ο\κείας καταλήψεως αurών φανfi εuλάβεια δι' 
t}ν τοϊς μέσοις πρΟς τUς -θ·εαρχικ<1ς αύγας Ηείοις ζυγοίς άνατείνονται. ' 

Βιβλίον ή πάνσοφος τοϋ ι'tεοu μνήμη νοείται, έν i] κατι'ι τον Δαβiδ 
πάVτες γράφονται, καl ή τών -θ·είων κριμάτων liβυσσος, ι:bν αί σφραγίδες, 

1. φησt Μ. φησiν μ. 8. κλεiς Μ. κλεις μ. ή βασιλεία τού δαδ Μ. ή βασιλεία μ. 
σύμβολον Μ. σύμβουλον μ. 4. θησαυροι Μ. -δησαυρσι Εκ του 'fiησαυρΟς μ. 
5. ~οιπη Μ; λοιπη μ. 6. έξε~ς μ. έξ:ις Μ. 9. φανέρωσϊν Μ. φλυέρωσιν μ. 

10. και Μ. λειπει μ. 11. χρυσιον περωμενον Μ. χρυσί πεπυρακτωμένον μ. 
12. κρούω Μ. κρούων μ. τfj Μ. τ1}ν μ. 13. τροφijν Μ. τροφij μ. αUτΊjν Μ. αUrή μ. 

14. &νοιξ"ίς Μ. &νοιξης μ. του πνς μϋστηρίων Μ. μυστηρίων τοϋ πνς μ. 15. εLς Μ. 
είς τΟν μ. ύπεραρfiηνοι Μ. ύπερ ιiρ-fiηναι μ. 17. παρ'ίοτησιν Μ. παρείστησιν μ. 

18. α~τΟ;· Μ. αUr&ν μ. 19. ένεργίας Μ. Sνεργίαις μ. 21. ένόησαν Μ. Εννόησαν μ. 
22. κακεινων Μ. κακείνων μ. 24. τοϋτο ·φησl Μ μ. δυσl Μ. φησί μ. 25. πρό

σωπα Μ. πρόσωπα αUτ&ν μ. • ή Μ. ό μ. 26. Uψηλότερα Μ." ύψηλd μ. φανη 
Μ, φανει μ. 27. ιiνατείνονται Μ. Ο.νατείνωνται μ. 28. τΟν {}ϋ μνήμη Μ. μνήμη τοϋ 
ftϋ μ. 29 γράφονται Μ. γραφήσονται μ. 

Ίf ιiνέκδοrος 'Ερμηνεία tοϋ Μι.χαηλ 'Ακομινάτου εiς ι ην 'Αποκάλυψη'. 27 

1iτοι αΊ &σάφειαι, άκατάληπτοι καl Ciλυτοι πάση γειινητύ φύσει, μόνφ δΕ τψ 

άμνψ το"ϋ -&εοϋ ανοίγονται και λύονται. 

Ρίζα Δαβlδ ό Χριστος ώς δημιουργος αύτοϋ κατι'ι /Jεότητα· έκ ρίζης δε 

Δαβlδ τΟ κατα σάρκα πάλιν ό ΧριστΟς δια την &νftρωπότητα. 

Βιβλίον οί λόγοι της προνοίας, κα-&" οϋς διοικεί -&εΟς τα &νi7ρώπινα, 5 

λύσις δΕ τούτων αί κατα γενεdν και γενεdν εμπρακτοι Εκβάσεις καl φανερώ

σεις δια τοί3 μονογενοί3ς γενόμεναι, τοϋ φέροντος πάντα τψ ρήματι τfjς δυ

νάμεως αύτοί3. 

Λ.ύσιν τοίνυν της πρώτης σφραγίδός τιvες ένόησαν την περl τοUς -&είους 

άποστόλους οίκονομίαν 1 οϋς είς πάντα τα εΗ,νη ό Σωτηρ άπέσταλκεν, ώς 10 

τόξον Εντείνας κα'ι &ς βέλη επαφιε'ις καl δι" αVτών καταβαλι:Ον την ά&εLαν 

καl τΟν άρχηγΟν αUτής Έντενεi: γάρ φησι τΟ τόξον αUτοίί1 εως ού άσ&ενή-
σωσι καl τα βέλη σου Π 1Ίκονημέvα, δυνατ&; καl πάλιν εντείνων έντενει τΟ φ.293α 

τόξον σου επι σκηπτρα. 

Tijς δε νίκης σύμβολον ό λευκος Υππος καl ό στέφανος. 15 

Άκολού/Jως πάλιν έν τfi &νοίξει τijς δευτέρας σφραγίδος την μετι'ι τοi•ς 

άποστόλους Ενόησαν διαδοχην τών τε μαρτύρων και διδασκάλων· αUξανομένου 

γαρ τού κηρύγματος, έστασιάσflη ή οLκουμένη καl διωγμοl και σφαγαl τών 

φιλοχρίστων πανταχοU καl τfιν εLρήνην μάχαιρα διεδέξατο, ην βαλείν έπl 

τijς γijς ήΧ~εν ό Χριστός. 'Ό/Jεv καl ό Υππος πυρρος ε\ς σύμβολον τijς τών 20 
πειρασμών πυρώσεως η του διαπύρου ζήλου τών καλλινίκων μαρτύρων 11 
τi}ς τών αίμάτων αUτών Εκχύσεως. 

τα έν τjj ανοίξει τijς τρίτης σφραγίδος δηλούμενα έβιάσαντό rινες νοεί

σι:tαι άναγωγικώτερον, Ciμεινον δΕ καl τοίς έπομένοις σύμφωνον λιμΟν σίτου 

καl κρι~ης νοείσ/Jαι. Έν μεν γι'ιρ τii πρώτη και δευτέρ\' σφραγίδι λυομέναις 25 
οί άποστολικοl καl o'L μαρτuρικοl άγώνες άπεκαλύπτοΥτο τψ Άποστόλφ, Εν 

δΕ ταίς έξijς αί κατα τών ασεβών καl &πει1Jών μάστιγες, 0>ς καl δ κσρυφαi:σς 

Πέτρος εν τfi πρώτη έπιστολfj γράφει, λέγων, δη καιρΟς τοU άρξασftαι τΟ 

κρίμα άπΟ τοίί ο'ίκου τοϋ ι1·εοϋ 1 είδΕ πρώτον άφ~ 1Ίμών, τί τΟ τέλος τών &πει-

χ ς 

1. llτοι Μ. ijroι μ. ασαφεια μ. άσάφειαι .Μ. ιiλυτοι Μ. &λυτοι μ. 3. χς μ. δt!δ 
Μ. 5 .. διοικεί Μ. διοίκεϊν μ. 6. Εκβάσεις μ. εκβάσεις Εκ τοϋ εμβάσεις Μ. 9. λύσιν 
.Μ. λUσιν μ. σφραγίδος Μ. σφραγίδος μ. 11. έπαφιεlς Μ. Επαφ'ίείς μ. κατα-

βαλΟΟν·Μ. καταβαλ&ν μ. 16. σφραγίδος Μμ. 17. αύξανομένου Μ. αUξωμένου μ. 
18. έστασ"ίάσt}η Μ. έστιασϊάστη έκ τού έσοασιάστη μ. 19. βαλείν Μ. βαλλεϊν μ. 

20. πuρσι':ις Μ. πυρΟς μ. 21. πϋρώσεως Μ. ;τορρώσεως μ. 23. σφραγίδας Μμ. 
2i. όναγωγϊκώτερον Μ. &ναγωγηκιδτερο·ν μ. 25. σφραγ"ίδι Μ. σφραγίδι μ. 26. καi οί 
μαρτυρικοt Μ. λεί;τουσι μ. 27. έξης Μ. έξης μ. 28. επ·ίστολη Μ. Επιστολη μ. γράφει Μ. 
λείπει μ. &ρξασΟαι Μ. ι:Ίρξασδαι μ. 2!J. κρϊμα Μ. κρ·tμα μ. ιiφ' ήμών Μ. &φ'fιμών 

διαγραφείσης της δασείας μ. 



28 Κ. Ι. Δυοβουνιώτοv 

{}ούνrων τψ τοϋ {}εοϋ ΕUαγγελίφ> καl εί ό δίκαιος μόλις σώζεται, ό άμαρrω

λΟς καl &σεβης ποίι φανείται; 

Τοιαϋτα πολλα ίστοροϋνrαι γενέσi}αι έν τοLς καιροίς τών διωγμών είς 

έκδίκησιν τών εϋσεβών, κόλασιν δΕ rών &πει\tούντων τι:'ρ εύαγγελικψ 

5 κηρύγματι. 

Τούτοις συν<tδει τα τοϋ μεγάλου Παύλου Εκείνα· καl ούτοι μαρτυρη8έν

τες δια της πίστεως ουκ έκομίσαντο τi)ν έπαγγελίαν τοϋ {}εοίJ περl llμώv 

κρείττόν τι προβλεψαμένου, ϊνα μη χωρlς ήμών τελειω8ώσι. 

Τοίί κόσμου γαρ τΥjν συνrέλειαν ένταίίί1α οί &γιοι αίτούμενοι, 00ς καl 

10 Δαβlδ συντελεσ{)ήτω δij πονηρία &μαρτωλών, κελεύονται μακρο{)υμείν τfjς 

τώv &δελφών τελειώσεως, ή δε διδομένη αύτοίi στολη λευκη &ρραβrοv τijς 

φ.29iΨτιμής έστι· καl πρΟ τfjς άνασrάσεω; ε I! χουσι παριl πάντων τιμώμενοι ώς 

παρρησίαν Ι!χοντες πrος τον Ιtεον καl διαπρεσβεύοντες καl πληροίiντες α!τή

ματα κα'ί βοη{}οϋντες τοίς έπικαλουμένοις αύτούς. 

15 ~Ενταϋ&α τα πρΟ της φανερώσεως τοϋ ~Αντιχρίστου καταλέγει· δ σεισμΟς 

· γaρ μετά{)εσιv πραγμάτων σημαίνει, ώς πολλαχοu τijς Γραφijς ε5ρηται. Ή 

μέντοι καινοτομία τών στοιχείων ή α1'Jτή Εστι σχεδΟν τi] Εν Εf,αγγελίοις 

δηλουμένη. 

Λύσιν της εύταξίας της κτίσεως έμφαίνει ή έποχη τών &νέμων, δι~ ών 

20 καl φuτα tρέφεται καl &άλασσα πλείται. 

Οϋτω καl παρ& τψ 'Ιεζεκιηλ σφραγίζονtαι τα μέτωπα τών καταστενα

ζόντων, ώστε μη συναπολέσ&αι δικαί~υς &δίκοις. Τούτο δΕ yέγονε μΕν καl 

Επl τfiς άλώσεως της clεροuσαλήμ, δι~ &ποκαλύψεως έκπεφευγότων τfιν 

πόρ&ησιν τών πεπιστευκότων τψ Κυρίφ, εLς πολλιΧς μυριάδας ποσουμέ_ 

25 νων, ώς ό μέγας Ίάκωβος προς τον Άπόστολοv Παίiλόν φησι, μάλισtα δε 

yενήσεται έν τfι Επελεύσει τοίι ~Αντιχρίστου, Οτε χρεία μείζονος τfjς dνω&εν 

&σφαλείας δια τα σημεία καl τέρατα τοϋ ψεύδους, πλανήσοντα, εί δυνατόν, 

καl τσUς Εκλεκτούς. 

1. μόλΥς 1\f. μόλις Εκ .τοίίμώλις μ. 2. &σεβfις Μ. ό.σεβεϊς μ. 3. ίστοροϋνται Μ. 

tστοροίίνται μ. 6. τούτοις Μ. τούτων μ. nαύλου Μ. παϋλον μ. 8. κρεtττόν τι Μ. 
κρεiττον τί μ. τελειω-&ώσι Μ. τελειω-&ώσιν μ. 11. δεδομένη- στολη μ. ταUτό. 

Εν μέρει κεκομμένα καί Εν μέρει τιλφόβρωτα Μ. λεuκ\1 Μ. λευκη μ. 12. Εστϊ 

μεν Μ. έστl" μ. και πρΟ της ιiναστάσεως μ. ταιJτό. Εν μέρει κεκομμένα καi έν μέρει 
τιλφόβρωτα μ. 14. αύτοiις Μ. αύτοίς μ. 15. πρΟ Μ. λείπει μ. 16. μετάitεσ'ίν Μ. 
μει:ά{}εσις μ. 17. Ε" Μ. εν τ'[j μ. 19. Εποχi] τ<ίη• Μ. Επολυτών μ. 21. ιεζεκιήλ Μ. 
ίεζεκιi]λ μ. 21-22. καταστ:εναζόντων Μ. στεναζόντων μ. 22. συναπολέσ-θ"αι μ. συνα-
:τολέσi}αι εκ τοϋ συναπολήσftαι(;) Μ. δ'ίκαίους Μ. δικαίους μ. και Μ. λείπει μ. 

23. δ'ί' &ποκαλύψεως έκπεφευγόντων Μ. διό ποκαλύψεως Εκπεφευγόντων μ. 25. παU-
λον φησι Μμ. 27. σημεια Μ. σημεία μ. πλανήσοντα Μ. πλανήσονται μ. 

'Η ανέκδοτος •Ερμηνεία τοϋ Μιχω)λ Άκομινάτοu εtς τi]ν 'Αποκάλυψη•. 29 

Σημείωσις. 
cιΟtι ή φυλη τοίι ΔUν ο{ι συντέκταται ταίς λοιπαίς ώς τoil ~Ανηχρίστου 

τικτομένου ~ξ αUτfjς, τΟν ~Ιωσ1)φ δΕ άντl τού Έφραίμ, τού υίού αUτοϋ, τέδεικεν. 
Αύται αί μυριάδες η αί τών πεπιστεvκότων έπl τών ~Αποστόλων ε'tσίν, 

&ς φησιν ό {}είος ~Ιάκωβος, 11 τών μελλόντων πιστείισαιJ Οτε πάς ~Ισραηλ D 

σω{}ήσεται κατ&. τΟν μακάριον Παύλον. 
Ούrοί ε'tσι περ'ι ών φησιν ό Δαβ'ιδ έξαρη~Jμ{]σομαι αύτσUς καL ύπΕρ 

6μμοv πληltυν{)ήσονται. 
ΊδσU μία Εκκλησία &γγέλων καl άν{}ρώπων. 
Διαγράφει Οτι rά .... π. ς τΟν μακάριον ό δψ&εlς πρΟς την τών δρα&έν- 10 

των Ερευναν, ό δΕ την dyνοιαν εUγνωμόνως προβαλλόμενος ... αύt .... φίζεται. 
'Επl τίi λύσει τfiς εβδόμης σφαγίδος ή λύσις τfiς γηίνης πολιτείας δια

σημαίνεται, άγγέλων έπτα διακονο}Jντων ταίς κατα τών παιδείας η κολάσεως 
δεομένων &ν{)ρώπων μάστιξιν, η δε σιγη δηλοί την &γγελικi)v εύταξίαν καl 
') 'β ' ' - δ ' ίνωσον 16 ευ.α ειαν το .... περι τη; ευτερας............................... · 

· "Η ....... 1J Δια τούτων τa προ της συvτελείας χαρακτηρίζονται φόβητρα, φ.294α 
ώς Εν τώ Σινα σύμβολα c&είας παρουσίας έγίνοντο. 

'Ο 'μακά~ιος 'Ιωηλ προltεσπίζει λέγων· α!μα καl πίiρ κα\ &τμίδά καπνοϋ, 
ίσως τας έκ βαρβαρικών πολέμων αίματεκχύσεις καl πυρπολήσεις. 

~'Ορος τινΕς τΟν &ντικείμενον iiκουσαν, τΟν έχ&ρΟν καl Εκδικηηlν, τψ 20 

καθ? ημάς {}υμψ καιόμενον καl κατα &είαν συγχώρησιν διαφftείροντα τΟ τρί
τον τών έν -θαλάσση πάντων, ώς καl έπl τοϋ ~Ιωβ γέγραπται. 

Καl τΟν &στέρ"σ. τοϋτον ώς τΟν έκ τοϋ ούρανοϋ πεσόντα έωσφόρον έξε
λάβοντο καl σUκ &πεικΟς άποστέλλεσ8αι καl νϋν δργfιν καl -θλίψη• δι~ άγγέ
λων πον11 ρών, έπιστfiσαι δΕ dξιον πώς ή φιλαν&ρωπία τοϋ -θ·εοϋ ούκ &&ρόας 25 

τUς μάστιγας έπάγει, ο1'JδΕ κατα πάντων δμοϋJ &λλα τΟ τρίτον τfjς γης πρώ
τον δεύτερον δΕ τΟ τρίτον τfiς {}αλάσσης1 είτα τΟ τρίτον τών ποταμών κολά-

' ~ 'Ε ' ' ' 'δ ' ζει εϊς έπιστροφην καl μετάνοιαν καλnUσα, δι ων τους_ μεν παρα πο ας μαστι-

ζει, το.Uς δ' ϋστερον, άμα μΕν όδοποιοUσα τfl δργf1 τρίβον, άμα δΕ &ύραν μετα-
30 

νο(ας τjj &vαβολ'ii παρανοίγουσα. 

1. Σημείωσις Μ. λείπει μ. 3. τέttεικεν Μ. τέ'θ-ηκεν μ. 4. αύται Μ. αύται μ. η Μ. 
λείπει μ. Επt- πιστεϋσαι Μ. λείπουσι μ. 7. ούιοι είσt Μ. οΏτοι είσiν μ. φησϊν Μ. 
φησίν μ. 10-11 Διαγράφει ... όραθ"έντων ... , φϊζεται Μ. λείπ~υσι μ. 12. σφ?αγϊδο~ 
Μ. σφαγίδος μ. λύσις Μ. λϋσις μ. 13. ταίς Μ. λείπει κεκομμενον μ. 14. σιγη δηλοι 
τήν Μ .... ην τώ,; λοιπών κεκομμένων μ. αγγελ'ίκi]ν Μ. αγγελικiιν μ. 19. τΟ···· 
tνωσον τών λοιπών Οντων τιλφοβρώτωνΜ .. λείπουσι μ. 16. 'Ή .... τών λοιπών όντων 
τιλφοβρώτων Μ. λείπουσι μ. διό. τούτων ~· διατούτων μ. 18. ~ρο-&εσ~:ίζει λέγων Μ. 
δεσπίζων λέγει μ. ατμίδα Μ. 1 άτμήδα μ. 20. ήκουσαν τον Μ. ηκοuσσ.ν μ. 
24. ιiπεικΟς Μ. ιiποικΟς μ. και νϊiν Μ. καίνi]ν μ. 26. πάντων Μ. πάντα μ. τΟ τρίτον Μ. 
τρίτον μ. 27. δΕ Μ. λείπει μ. 28, τοUς μ6ν μ. τοUς μΕν1 τοίι τοUς προστεfiειμένου 
άνω0εν, Μ. 29. όργή Μ. όργη μ. 



30 Κ. Δuοβουνιώτου-'Ανέκδοτος 'Ερμην. τοϋ Μ. 'Ακομινάτου είς τήν 'Αποκά/,υψιν. 

Συμπεν-&οϋσιν οί fi.γγελοι ώς φιλάν-&ρωποι και -&εοειδείς. 

Κα'ι τοϋτο προλέγει ~Ιω1]λ· ό Ί']λιος μεταστραφ1]σεται είς σκότος καl 1] 

σελήνη εLς αίμα πρlν έλitείν η)ν 1lμέραν Κυρίου την μεγάλην καl έπιφανfj 
τη~ τ~ ς δ:"τέρας _παρ~υσίας οϋτω καλών, ώς τfjς πρώτης μυστικωτέρας οUσης 

5 και ουχ ουτως τοις πασι καταφανούς. 

2. "ίωijλ Μ. δ lωήλ μ. 
δόξα U.μην μ. 

Κ. Ι. Δ ΥΟΒΟΥΝΙΩΊΉΣ 

5. Μετά τΟ τέλος Λαμnέτις: Βενέδικtος: Μ. Τέλος τώ {)cO 

ΜΟΛΥΒΔΙΝΑΙ ΒΟΥΛΛΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΟ Μουσείον ~Ηρακλείου άπέκτησε τελευταίον έξ άγοράς καl τιΧς άκο

λούΗους §ξ Βυζαντιακaς μολυβδίνας βούλλας εύρε-&είσας εν τij νήσφ aνευ 

cϊλλης πληροφορίας περl τοϋ τόπου τfjς ει'Jρέσεως έκάστης. Δημοσιεύω κατω

τέρω καl αUτάς, Οπως Sπραξα καl δια τiις U.λλας τός εν τοίς Κρητικοίς Μου

σείοις άποκειμένας 1. 

1) Βοϋλλα μεγάλη κάλλιστα διατηροuμένη διαμ. 0,035. 
'ΈμπροσΗεν εντός λεπτοu φuλλαδωτοu κύκλου εκφυλλισμένου σχεδΟν εtς 

κοκκιδωτΟν εχει τΟ συχνΟν σταυρόσχημον μονογράφημα τΟ άναλυόμενον είς 

το σύνη-&ες ΘΕΟΤΟΚΕ ΒΟΗΘΕΙ. καl εtς τι\ τέσσαρα γωνιώδη &νοίγματα 

τοϋ σταυροϋ ΤΩ ΣΩ ΔΟΥΛΩ 

'Όπισθ-εν έντΟς λεπτοϋ όμοίου φυλλαδωτοϋ κύκλου είς τρείς γραμμάς. 

ΜΙΧΑ- ΗΛΠΑΤ- ΡΙΚΙΩ 

ey περάνω τfjς έπιγραφfjς δπάρχει έλληv. σταύρΟς καl έκατέρω-8-εν αύτοϊJ 
&νiJος τριπέταλον η τρίφυλλον (διατηρείται μόνον το δεξιόν), και κάτω πάλιν 

δμοιος σταυρός. 

~Εποχiι της βούλλας, &ς εlκάζομεν έκ τοϋ τύπου αύτfjς, είναι πι3ανώς ό 

δγδοος αtών, δηλ: Ίj δευτέρα περίοδος τijς Βυζαντ. σφραγιστικijς καra τaς 

διαιρέσεις τοϋ 1-ι1ordtn1ann καl τοϋ Schlumberger 2, ητοι 1l τών εικονοκλα
στών &πο του 716 καl έξης επι δύο περίπου αtώνας μέχρι τijς Μακεδονικi'jς 

δυναστείας. 

τίς ε!ναι ό Μιχαfιλ πατρίκιος τfjς βούλλας δεν γνωρίζομεν- πάντως επί

σημόν τι πρόσωπον τfίς πρώτης εν τίj νήσφ Βυζαντιακfjς εποχi'jς τfjς προ τfίς 

κατακτήσεως τijς Κρήτης fJπo τών Άράβων κατa το 824. οο τίτλος τοϋ 

πατρικίου είναι, ώς γνωστόν, Εκ τών άρχαιοτέρων, Ον παρέλαβαν η Εκληρο

νόμησαν έκ~τών Ρωμαίων o'i Βυζαντινοί, καl είναι συχνότατος εlς τiις βούλλας 
μάλιστα τaς &ρχαιοτέρας (6- 8 α1ώνος), καl συνευρίσκεται η μάλλον προ

ηγείται άλλων &ξιωμάτων, οίον τοϋ &ν-θ-υπάτου, έπάρχου, μαγίστρου, στρατη-

1 "Εχουσι δημοσιευ-&η ύπ' Εμοίί 1} Είς Διεfi-νη Εφημερ. Νομισμ. Άρχαιολ. τόμ. VI 
(1903) σελ. 115.130 Πι ν. 1 V, ν. 2) Byzant. Zeitschr. XVIII σελ. 176 · 180 μετi:t παρ εν· 

6-έτου Πίνακος. 3) Έπετηρ. ·Εταιρ. Βυζαντ. Σπουδών τόμ. Β' (1925) σελ. 42-49 μετό 
Πίνακος. 

2 S c h 1 u m b e r g e r, Sigillogr. Byzant. σελ. 80. 



ΜολUβδιναι βοϋλλαι kρήτt]~. 

γοϋ, πρωτοσπα\Jαρίου, χαρτουλαρίου, κριτού κλπ. 1. ~Ενίοτε Ομως, δπως καl εL-; 

nlν παροίiσαν βοϋλλαν, &.παντ~ καl μόνος. Έv τοιαύτυ περιπηδσει πρέπει 
να δεχf:Ι·ώμεν, δτι είναι μόνον τίτλος πρΟς δήλωσιν ύψηλfjς καταγωγfjς άνευ 

(iλλου εtδικοϋ aξιώματος τοϋ κατόχου. Ό SclllumbeΓger 2 δημοσιεύει βοϋλ

λαν Μιχαf]λ Κατεπάνω Κρήτης, αύτΟς δμως δεν δύναται να ταυτισitίj 

με τΟν Μιχαi]λ πατρίκιον τfjς 1iμετέρας βούλλας, διότι είναι ο.Οτος παλαιότε

ρος κατα δύο η τρείς αtώνας. CH βοίiλλα γενικώς εχει τΟν χαρακτηριστικΟν 

τύπον τοϋ Ογδόου αiώνος, τΟν Οποίον περιγράφει δ Sclιlunιb. εLς ηlν σελ. 

31 χα\ 88 τοϋ βιβλίου του. 
2) Μικρα βοϋλλα διαμ. 0,025. 
cH μία τών πλευρών, 1i κυρία, ούδΕ:ν φέρει 11 μάλλον σκοπίμως συμπιε

σftείσα &πώλεσε τΟν τύπον της, ε'ίτε εLκων ήτο, ε'ίΤε μονογράφημα. 
'Όπισ&εν. Διατηρείται καλώς πλi]ν τοϋ τελευταίου γράμματος καl τοϋ 

φυλλαδωτοϋ στεφάνου σω&έντος μόνον εv μέρει. Φέρει τΟνομα τοίi κατό

χου .Δωρο-&έου πατρικίου είς τέσσαρας γραμμιΙς μετα προτασσομένου μικροϋ 

σταυρού. 

t ΔΩ- ΡΟΘΕΟΥ- ΠΑΤΡΙ- ΚΙ. 

Ή βοϋλλα &ν1]κει εtς τctς &ρχαιοτέρας περιόδους τfjς Βυζαντ. σφραγι

στικiϊς, πι{}ανό>ς τΟν έ'βδομον 11 Ογδοον- αίώνα. Είς τfιν Εξαλειφf)είσαν κι:ρίαιι 
Οψιv 'ίσως είχεν εlκόνα τfjς Θεοτόκου 11 Ciλλου CΑγίου, αηα καταληφftεlς ύπΟ 

τfjς αίρέσεως τών είκονοκλαστών ό κάτοχος προέβη είς nlν Εξαφάνισιν τfjς 

&πηγορευμένης είκόνος εlς τΟ βουλλωηlριόν του. ~Η κατα γενικi]v πτώσιν 

γραφη τοίi Ονόματος τοίi κατόχου ύπονοεί τΟ σ φ ρ α γ l ς 11 σ φ ρ ά γ ι σ μ α. 

3) Καλώς διατηρουμένη βοuλλα διαμ. 0,025. Γράμματα &ραιa καλλί

γραφα. 'Έμπροσ-3εν ΕντΟς λεπτοίi φυϊ.λαδωτοίi στεφάνου εχει άνω σrαυρΟν 

μικρΟν Ελληηκόν, καl ύποκάtω είς τρείς γραμμCις τΟνομα τοίi κη1τορος 

κατα γενική ν. 
ΔΙΟ- ΝΥΣΙ - ΟΥ 

'Όπισ-3εν έντΟς Ομοίου στεφάνου είς τρείς γραμμάς. 

ΑΠΟ __:_ ΥΠΑ- ΤΩΝ 

CH βοϋλλα είναι εκ τών &ρχαιοτέρωv καl καλυτέρων έν τfi άπλότητί της, 

δηλ. τού ΣΤ' η Ζ' αίώνος. ~ο τύπος της, καl μάλιστα ό τίτλος τοϋ κατόχου, 

μαρτυροϋσι περ\ τijς έποχfjς της, ώς ί!δειξεν ό Schluιnb. διa πολλών παραδει

γμάτων 3• ΤΟ δ:ξίώμα τοϋ ύπάτου τΟ τιμιώτατον παρd Ρωμαίοις Consul ήτο 
μεγάλης τιμfjς καl παρα Βυζαντινοίς κατα τοUς πρώτους αίώνας τfjς σφρα-

1 Πρβλ. S c h 1 u ιn b e r g e r, SigiJlogr. σελ. 563 - 566. 
~ Αύτό{}ι σελ. 201 
3 Αύτό{}ι σελ. 47.)- 480 

3 

5 

Μωλύβδιναι βοiiλλαι έκ. Κρήτt]ς. 

ΕΙ1ΕΤΗΡΙΣ ΕτΑΙΡΕΙλΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣπΟΥΔΩΝ, Ιiτος J{;', 3 



34 Στεφάνου Ξ.αν&ουδίδου 

γιστικfjς (Ε'- Ζ' αίώνα), έπίσης καl τΟ d π Ο ύ πάτων. Κατόπιν Ομως μΕ 

την παρέλευσιν των αίώνωv έξέπεσε καl έλησμονή-Βη. 

4) Βοϋλλα &κανονίσrως τυπω/}είσα· ή μεγαλυτέρα της διαμ. 0,024. 
'Έμπροσ&εν €χει μέγα πτηνΟν ώσεl πελεκdνα 1 μαχόμενον πρΟς Οφιν 

ήνωρitωμένον καl χάσκοντα πρΟς Cίμυναν· Οπισftεν τοϋ λαιμοϋ τοϋ πτη

νοϋ άστήρ. 

"Όπισι<lεν Εχει έντΟς κοκχιδωτοϋ κύκλου (έλλιποϋς) Cί.νω κλαδίον καl 

Επειτα τΟ Ονσμα τοίi κατόχου κατα γενικηy πτώσιν είς πέντε γραμμdς προ

ηγουμένου μικροϋ σταυροϋ. 

t 10 .. - JANOY- ΧΑΡΤΟΥ- ΛΑΡΙΟ- Ύ 

Άπο τ' ονομα Ι'χουσιν &φανισ8ij δύο 1] τρία γράμμάτα έ'vεκα βλάβης. 
Πι&ανώς fιτο 'Ιουλιανοϋ η ~Ιουστινιανοϋ. 

Ό χ α ρ τ ο υ λ ά ρ ι ο ς και μ έ γ α ς χ α ρ τ ο υ λ ά ρ ι ο ς εΙ ναι &ξίωμα κοι

νότατον παρa Βυζαντ. και σύνη{}ες εlς τaς μολυβδ. βούλλας ητο είδος γραμ

ματέως η dρχιγραμματέως είς Εκκλησιαστικά, πολιτικά, στρατιωτικd καL ναυ

τικα &ξιώματα. Ό Schlumb. '&παρι{}με125 διάφορα &ξιώματα χαρτουλαρίων. 
Ή βοϋλλα πι/}αν&ς εΙναι τοϋ Ι η ΙΑ '. αl&νος. 
5) Καλ&ς διατηρημένη μικριΧ βοuλλά· διαμ. 0,02. 
Εlς τijν κυρίαν Ιiψιν έντος φυλλαδωτοϋ στεφάνου Ι'χει σταυρόν έλληνι

κΟν μ€ παχυνομένας μικρόν τdς Ciκρας τώv κεραιών· είς τCις τέσσαρας γωνίας 

Εχει άν& Έν γράμμα, τα όποία άποτελοϋν τΟ Οvομα Μ - Ι - Ν - Α. 

ΤΟ δεύτερον γράμμα είς τΟ δεξιΟν &κρον δ€ν είναι β_έβαιον αν είναι μόνον 

Ι, η Qv έξέπεσεν ή άλλη κεραία1 Οτε {}(ι fιτο Η δηλ. Μηνά. 

'Όπισιrεν έντος φυλλαδωτοϋ στεφάνου εlς τρείς γραμμας Ι'χει, 

t ΕΠΙ - ΣΚΟΠ - ΟΥ 

Ή βοϋλλα ε!vαι τ&v πρώτων αlώνων τfjς Βυζάντ: σφραγιστικfjς, τοϋ 

Ε' η ΣΤ' αl&νος, βεβα[ως δε πολu προ τfjς Άραβικfjς κατακτήσεως τijς 

νήσου (824). Θα ητο ή μικρα καl &νεπίσημος σφραγlς έπισκόπου τινος τfjς 

νήσου, την όποίαν {}d μετεχειρίζετο διd t1lν _ ίδιωτικήν του άλληλογραφίαν, 

έν φ δια τfιν έπίσημον ιια ε!χε μεγαλυτέραν δηλοϋσαν καl την διοίκησιν η 

έπισκοπήν του. ~Α νάλογόν τι γίνεται σήμερον είς το-Uς μητροπολίτας και Επι

σκόπου; Uπογράφοντας είς μΕν τα Επίσημα Εγyραφα με τfιν δια μεγάλων 

συμπεπλεγμένων κεφαλαιωδ&ν γραμμάτων ~πογραφήν, εlς δε τα μη έπίσημα 

και τα άτομικα με μικρα γράμματα. 

1 Ό πελεκdν έt}εωρεϊτο πτηνΟν συμβολίζον τiιν ά.πολύτρωσιν τοϋ άνiJ'ρώπου διd της 

αiιτοfiυσίας. Ό Schlumb. σελ. 27 περιγράφει βοϋί..λαν μf: &νάλογον παράστασιν, άλλ' 

έκεί είναι &ετΟς μαχόμενος πρΟς Οφιν. -
2 Αύτ-όflι σελ 461- 462. 

Μολ~βδιναι βοϋλλαι !{ρήτης. 

6) Μικρa βοϋλλα διαμ. 0,017. , , , , , " , 

Ε~ -. 'ν κυρίαν Οψιν Ε'χει μικρΟν σταυρΟν ανω αριστερα και εις σλην την 
ις τη ~· ' Α ' 

λ.ευρCtν μονσγράφημα, τοϋ όπσίου διακρίνονται τα γράμματα εν μεγα και 
π ' ' Β Ρ Κ και δια τούτων πιστεύω δτι δηλοϋται το , Α β έ ρ κ ι ο ς. 
ιιικροτερα τα 1 , , , β β , 
' "Οπισδ-εν είς τρείς σειριiς dναγιΥώσκω ούχl μετ' άπολυτου ε αιοτητος 

[Δ]εΚ- Ο~Ρt.ι- 011, J\τοι Δεκο~ρύ~ν· _ . , , , 
ΤΟ άξίωμα τοϋ Δεκουρίωνος προελ&σν εκ τ~υ Λα~ι~. _Decu:ιo,,ro α' α: 

φέρουσι καl ελληνες συγγραφείς &πο τοϋ Πολυβιου, κ~ι εξης,δ~αι. μαδ)~ιστα οι 
Βυζαντινοl (lδ. Λεξ. Sophocles καl D~ Can~e), εσ;ημαι~ε ε_ τον εκαρχον 
η δεκάδαρχον, καl fιτο &ξίωμα εLς διαφορους υπηρεσ,ιας το πρ,ωτ?ν, στρα;ι~
τ~κάς, επειτα πολιτικιΙς καl τοϋ Βυζ. Παλατίσυ. Πρωτ,ην φ_οραν εyω τ~υλ~· 
χιστον εuρίσκω το &ξίωμα τοϋ Δεκουρίωνος εlς μολυβδ; βουλλ~ν. Ε_:rοχη της 
βούλλσς, ώς ματυρεί f] &πλότης τοϋ τύπου και το λατιvίζον σχημα των γραμ-

' 'E'"'r-'~' ματωv, ο . η --,. αιων. 

'Εν •Ηρακλείφ Κρ{μης κατό: Μάρτιον 1928. 

ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ 



,, 
li 

\l 
'! 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΡΤΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

~Ως άρίσrης ποιότητος Ciρτος κατ& τΟν μεσαίωνα Ε-θεωρείτο ό κ αίJ α

ρ ό ς, ό κατεσκευασμένος δfjλα δη έκ σιτίνου Ciνευ πιτύρου &λεύρου, μεft~ ού 

~fv είχεν &ναμιχ&fj fJ.λλων δημητριακών καρπών Ciλευρον. Τοιούτους κα&α

ροi1ς Ciρτους fχομεν συVΊiίtως μνημονευομένους κατd. τοlις μεσαιωνικοiις χρό

νους. Οϋτως, ~ίνα Ολίγα άπΟ πολλών παραδείγματα άναφfρωμεν, ό Συμεctlν 

Σi]fr έv rψ περl τροφών δυνάμεων εργφ του διαστέλλει τοiις κα&αροUς ιΧρτους 

τών ρυπαρών 11 κ I β α ρ ω ν 1, έν τοίς {}·αύμασι του άγίου Άρτεμίου &1•αφέ

ρονται i'f. ρ τ ο ι χ α{} α ρ ο ί 2, όμοίως α ρ τ ο ι κ α & α ρ ο l Εν τ φ βίφ τού όσίου 
Θεοδώρου 3, α ρ τ ο ι κ α-& α ρώτα τ ο ι Εν τψ βίφ του όσίου 'Αitω•ασίου 4: 

Ciρτος έκ σίτου κα3αροίi ύπΟ Μιχ.1Ι1ελλοίι 5, διπυρίτης κα-8·αρός 

ύπΟ Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσf} 6, ψωμί α κ α & α ρ α κείνται εν τψ τυπιχ({) 
ΙJαναγίας τής Κοσμοσωτείρας 7, καl Sν όνειροκριτικοίς βιβλίοις 8 τα κ α {t α ρ~ 

<δμοίi με τα κιβαρd: άναφέρονται εν ταίς μεσαιωνικαϊς παροιμίαις 9, εΤπε δf. 
καl ό·Θεσσαλονίκης ΕVσrά&ιος <<~Εν τούτοις δε δρα τΟ καftαρύλλων (&ρτων) 

ύποκορισiΗ:ν καl ρηι%ν άvτl τοϋ κα&αρών>) Jo. Τ1)ν αVηΊν δνομασίαν ύποδει

κνύει το έξ έγγράφου του 1262 έπίiJετον κ α 8 α ρ ο ψ ω μ α ς 11 , μακρον δε 

ι~α ;ι.ατέτεινον τΟν λόγον, αν καl. Εξ &λλων πηγών 118-ε.λον να μνημονεύσω 

τό Ονομα. 

Ό καftαρός Ciρτος, τΟν Οποίον ό Θεσσαλονίκης ΕVστά{tιος (bνόμασεν 

ι Σ u μ ε 00 ν ΣΎj -&, Περi τροφών δυνάμεων 19. 22. 
2 Α. ΠαπαδοποUλου Κεραμ~ως, νaria Graecasacra 44.4. 
3 Θ. 'Ιωάννου, Μνημεία άγιολογικό. 374. 
~ L. Ρ e t i t, Βίος καi πολιτεία τοϋ όσίοu και {}εοφόροu πατρΌς f]μ&ν 'Αδανασίου 

τοίί Εν "'Attφ (Ana1. Bo!J. 25. 9. 16). Κ αttαρώτατον άρτον άναφέρει καi ό Γαλη· 

νός 6. 483. 
u Μ ι χ. Ψ ε λ λ ο ϋ, Έρμηνείαι είς δημώδη ρητ(ι (Κ. Σ ά t} α, Μεσ. Β ι βλ. 5.552). 
e Ώς διπuρίτας καflαροUς, ώς φωτοφόρους &ρ τους, Ε. Μ i 11 e ι·, I)oeιne ll1oral de 

Constantin Manasses (Annuaire 9. 75. 901). 
1 L, Ρ e t i t, T)•picon du monastCΓe de la Kosωosotira, Izt\νestia 13. 69. 
~ΨωμΊ ν καttαρΟν δέξασflαι η φαγείν η ίδείν πάσι σκληρΟν καί μάχη'' σημαίνει, Fr. 

Drexl, Das Traumbnch des PtΌph. Daniel έν Β.Ζ.26.314. 

~ Κα6αρ0: καi. κιβαρΟ: δ λα ή χάρις δέχεται. Κ. Κ r u ιn b a c 11 e 1Ί MGS. 107, Ρ, Ρ a ρ a~ 
g e ο Γ gi u, Zu den ηιittelgrieclιisc]ιen Sρrich\\·OΓter Β. Ζ. 3. 573-4. 
ω 1817. 63. 
11 Μ i k Ι ο s i c 1ι- Μ ίί 11 e r, Acta et niploωata ;), 21. 

'Ονόματα καi ε'ίδη &ρτων κατΟ: τοiις Βυ'ζφ•τινούς χρόνους. 37 

, ' ' η~ το η δη άπΟ τών &ρχαίων 
Ciρτον άκραιφνη ι καl ώς Χνομα και ως ποιοτης 
χρόνων γνωστός. Οϋτω Πλάτων ό κωμιχΟς ε'ίπεν: 

1}κεν αρτους :πριάμειιος - ' ') 
, - θαου''λωJ' α~J.).d με)ιάι..ους f(ιλικιοvς -. 

uη τω)' κα ._ 1• ' • • 

' , , c Γ ') , ~ 3 βοαδύτεοον δ~ Εν τοις ονει-
Κα&α ω,, Ciρτων έμνημονευσε και ο α ,η\ος ' .... I "' , I, , 

ρ - , ' 'Αρτεμ(δωοος γ ρ άψας <Καταλληλοι γαρ Πε1 ησιν οι 
ροκριτικοις του και ο ... 

1 

ρυπαρnί π') ουσίω δΕ παντελό)ς οί καδαροι» 4. 
'(' • " ' ' , I ' '"το fl χρη-σις τών καθ-αρών 
π ' 0\' δΕ διαδεδοuε\'11 ιιατα τον μεσαιω' α η , 

ο σ • ~ .. c πΟ τΟ αύτο 
tf.ρτων δ1Ίλοί τΟ δτι πολλαχοϋ ετι χαl νϊiν μνημονευονται ουτοι υ ~ Σ 

) ' 'Λ 'δ καftάρειον εν τε-" Ο" ω κ α _Q ιί ρ ε ι ο Εν Κεφαλ ~.η νια και ευκα ι, 
ονομα. υτ • υ , ' -δ - Κ ' ς 
ρεd cΕλλάδι καl "Ηπείρφ, κ α ft άρε ι ο Ψ ω μ 'ι Εν .' Αρ~υρα ες ,της~ :r~υα~:~ 
'Η,πε(ρω, Μακεδον[ι;t, Κύi!νφ κα\ Ρόδcρ κα\ κ α~ α ρ~ (~ω μι) εν ζ, 

, Τ . εζοίJντι τοίJ Πόντου 5 λέγεται τΟ Εκ σιτινου αλευρου κατασκευα ~-
και ραπ I , "')')ω άγνοχα{tάρειο ι-; η ιίγνΟ 7 Εν &ντιitέσει προς 
μεvον ψωμιον, το α ι' ς . . λ 
το περιέχον (Jλλας ~λας κρι1!1]ν λ. χ. &ραβόσιτον, σή~αλιν κ. τ. ; δ •, , λ 

"Εννοείται δ~ Οτι τοιοϋτον κα11αρ0ν Cίρτον δΕν η το δυνατον,~ ια :ο ~ο {}υ-

δ ' ' τρω' ν'Υl πdc τις τότε· Εχρησιμοποιείτο κυρίως, πλην των ασ ε-
απανον, να ι :.1 ·-

νάηι, UπΟ τών πλουσίων. ' Β' Χ "ώνα σαφώ; είπε· «κατάλληλοι 
Ό Άρτεμίδωρος κατα τον . μ. · αι , 

, ' ο'ι ρυπαρο'ι πλουσίω δΕ παντελώς οί κα{}αροί» s, Sχαρακτηρισε 
γαρ .πενησιν J ' • , ; " ι 

δ' δέκα αίώνας μετα ταUτα ό Πτωχοπρόδρομος τΟν δευτερας ποιοτητος α~το' 
cε_ .. : Π τ ώ χ ε ι α C: 9 σαφώς άφήσας ν&. ύπoYoηftfl Qτι διQ. tΟ~ς πλουσιο~ς 
~~ της ωρισμένος-δ' κα-&αQός. την άντί{}εσιν τέλος του χα8-αρου Cίρτου προς 
ητο προ δ , ' ' ,,_ στίχος σημερι 

, c ' .. , πτωχω-ν χρ11 σιμοποιούuενον εικνυει και ο εςης -
τον υπο τω' , • 
vοϋ δημώδους ποιήματος 

φτω -~ό, r.αθάrειο τρό'Jν στΟ σπίτι 10 • στη φυl.ακ1ι ψ (J.) μ ι ι, -

ι τ a f e 1 Eustathii opιιsc. 295. 20. 
'Κ ο ck: cAF. (&ρι~. 86), 
3 Γ α λ η,, 0 υ, Περl τροφών δυ,•άμ .. 6. 482. 
, Άρτε μ ιδώ ρ 0 υ, Όνειροκριτικα 1.63. , . _ , 

, ~ ' ' itαρΟ: γuρεύεt'' επι του εχοντος 
5 Πβ καi ηlν Ποντικtiν παροιμιαν «του γαμου τα κα , · , Π ξ _ 

. , , , Κ {}- , έ:ν 'Ανακοϊi tQU Πόντου, καitαρειο εν α οις, 
ύπερβολικακς-'--~ξιωσε~ς. .Ω.α' ραεριοο &λεύρι έν Μάνη λέγεται τΟ έκ σfτου Cί.λεuρον. 
Μ'ίοκαί uuνωκαικ,αu·α. . ,, Πβ Ν λl 

η,_'\Ε~· ·Ηπεί.ρ~, έvitα άγνiι λέγεται ό Εκ καflαροϋ άραβοσιτου αρτος. · εοε " 

'Ανάλ Παονασσοϋ 1. 450. , "Ελ) - 1 29) 
1 ,'Εν Κ~ταφυγίφ καΙ. ΒελβενδΦ Μακεδονίας ('Αρχεία της \•εωτερας ~ .ηνικης • . 

Β 'Αρτεμιδώρου, ΌΥειροκρ. 1.63. . 

0 μlι j•O: χοgτάaω τΟ ψωμί1• τΟ J.έγου1• ιiφeατιτζιι• 
&Ι.λΟ: τΟ μεσοκάθαρQj' τΟ ).έγοvσι τής πτchχειας 

1 · - 13 e r η 0 t Poemes PΓodι-omiques 4. 81. 
Η e s s e ι η g ~ ' , - • · - 'Ηπεί(tου σ. 182. 

1ι1 π. ·Α ρ α β α'\' τ ι ν 0 υ, ::Σ:υλλογη δημωδων q,σματων της 
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Φαίδωνος ΚουκουλΕ 

Πρlν η συνεχίσω rόν περl τών εtδών τοϋ Ciρτ:ou λόγον, Επι~υμώ να 
' ' ' β καμω μιαν παρεκ ασιν. 

Τα διάφορα Βυζαντινα κείμενα, έξελληνιστικηv dκολοu{}-οϋντα τάσιν, δμι
λοϋσι συνή-&ως περl α ρ τω ν· γνωστΟν έν τούτοις είναι δ τι δημωδώς ψωμί 

0 
ν 

καi ψ ω_ μ (t) ν iiλεγον τότε, λέξιν i]ν καi εν τοίς παπύροις ι και παρα Γαληνφ 
συναντωμεν 2. 

Άμφιβάλλω δε πολύ, liν οί Βυζαντινοt μετεχειρίζονrο ε!ς παλαιοτέρους 
αtώνας προς δήλωσιν τοϋ άρτου τfιν λέξιν καρβέλι, f\ν συχνα ήμείς μετα
χειριζόμε&α καt!]ν &ς γαρβέλιν &ναφέρει κώδιξ τa>ν Προδρομείων ποιη
μάτων ', βραδύτερον δ' &ς κ α ρ φ έ λ ι (ο ν) ό Du Dange εν τφ 'Ελληνικφ 
γλωσσαρίφ του έκ ri}ς Turcograecia τοϋ Κρουσίου παραλαμβάνων τfιν 
λέξιν. 

Ό Προδρόμειος τύπος &νακτέος μ<iλλον εtς η)ν ΙΔ' αtώνα, κα&' δν 
έγράφη ή παραλλαγη τοϋ ποιήματος καl ούχί τον ΙΒ '. ΟΜε δύναμαι βεβαίως 
να πιστοποιήσω, αν δια τfjς λέξεως γ α ρ β έ λ ι ν έδήλουν &πλώς καt γενικώς, 
ώς ήμείς, τΟν dρτον η τΟν προερχόμενον Εκ rfjς. φυράσεως σιτίνου καl κρι-
1Ηνου άλεύρου ω' λ ' ' Λ 'δ ~' ' ~ ' , ς . χ. σημερον εν εuκα ι, η τον εκ σιτινου μόνον dλεύ-
ρου κατασκευαζόμενοv, ώς νϋν Sv Χιμάρg rfjς ~Ηπείρου. 

Οί μεσαιωνικοt συγγραφείς &ποφεύγουσι να μdς άναφέρωσι λεπτομε
ρείας περL τοϋ σχήματος και της τιμfjς τών άρτων κατα τΟν μεσαίωνα. ~Εκ 
τών εtκόνων βεβαίως γνωρίζομεν δτι σύνη&ες σχfjμα τοϋ άρτου i'jτo το κυκλι
κόν, τοίί{}-~ Οπερ δια τΟν ΙΒ '. αίώνα πιστοποιεί καl δ Θεσσαλονίκης Εύστd
{}ιος Ομιλών περι «άρτιδίοu περιηγμένου ώς είς κρίκον Οσον Civ &ντίχειρ καl 
καl λιχανΟς διαγρdψαιεν;> 4

, παρd τοίί αύτοίi δΕ συγγραφέως συμαν6άνομεν 
δrι η συνή6ης τιμη έκάστου, ούχi πρώτης ποιότητος, άλλα κρι&ίνου Ciρτου 
ή το εϊς Οβολός 5, δv άκριβέστερον ώς φόλλιν tiλλο κείμενον Ορίζει 6. 

Καl νϋν επανέλ&ωμεν Ιί&εν ι1ξέβημεν. 
Τοϋ κα&αροίί άρτου, i]δη &πο τijς Ρωμα'ίκfjς έποχijς, δύο ύπijρχον 

ε'ίδη Εν ~Ελλdδι. ~Εκ τούτων rO πρώτον έκα/1είτο σιλιγνίτης7, έκ 
-------,--·-·--

1 
Tebt. Pap. Ι. 112 καί \Viener Studien 12.88. 

2 
14. 547 •λαβΟΟν ψωμίον <lζυμον, άνάρτυτοv~. 

3 
Τό δός είς κόσκινον ψιλόv, τό δός εiς τό γαρβέλιν, Η e s s e 1 i n g- p e r n 

0 
t, 

Poemes Prodromiques 2. 52. 
4 Τ a f e Ι, Eustathii opusc. 298. 86. 

& "EvB-'άv. 299,3. Βλ. καi. Φ. Κουκουλέ, Λαογραφικαi είδήσεις παρό τφ Θεσσα· 
λονίκης Εύστα{}ίφ ('Επετηρ. ~Εταιρ. Βυζ. Σπουδ. 1. 29). 

6 

ιι~Ο δέ τόν καitαρώτατοv Ciρτον άποδοκιμάζων παρεκάλει αύωι'ις πωλείν καi έξω
νείσ&αι αύτφ <lρτον κρΗtινον ένός φόλλεως~. L. Ρ e t i t, Βίος καί πολιτεία τοϋ όσίου 
καi 7itε~'!'όρο~ πατ~ός ήμών 'Αtl-ανασίου τοϋ έν "Aftφ (Anai. BolJ. 25.16.15). 

SιJt,RΌ εκαλειτο είδος /,ευκοτάτου σίτου καί μετωνυμικώς J.επτότατον σίτινον 
άλευρον (farina). 

Όνόμαt·α καί ε'ίδη Cίρτων καtό. toUς Βυζαντινούς χρόνους. 39 

τfjς Λαηνικfις .λέξεως siligineus ρanis 1
1 τΟ δΕ δεύτερον σ ε μ ι δ αλί τ η ς. 

Περι τούτου τα έξης σαφέστατα παρέδωκεν ο Γαληνός «Καl παρά γε 

τ:οίς Ρωμαίοις άSσπερ ούν καl παρα τοίς α!,λοι:_ σχ:δΟν &π~σιν, J:v ~ρχ~ουσι:, 
ό μεν κα&αρώτατος αρτος ονομάζεται μεν ο~ν ,ο σιλιγ~ιτης, ,ο-δ :φεξ~ς 
α.Uτών σεμιδαλίτ:ης» καl «τροφιμώτατος μΕν συν ο σιλιγνιτης αυτων, εφεξης 

δ~ Ο σεμιδαλίτης» 2. Βραδύτερον δΕ κ~l δ Συμεffiν Ση~ είπε· ~:<καl πρώ~ο: 
μέν εστι κα{}-αρΟς δ σιλιγνίτης, είτα Ο σεμιδαλιτης, εσχατος δε ο 

ρυπαρός» 3• 

Διέφερον δΕ τα δύο ταϋτα ε~ίδη κατα τοϋτο Οrι δ μΕν σιλιγνίτης κατε

σκευάζετο εκ σιτίνου άλεύρου λεπτΟΟς άλεσδέντο.ς καL δια λεπτfjς άλευρο:ήσεω~ 

ση-&έντος 1i, ώς λέγει ό Γαληνός, άπΟ «τΟ άχριβώς λεπτ~ν και λ~~κ~ν και 

κα-&αρΟν άπάσης πιτυρώδους ούσίας Ciλευρον» 4 η άπΟ το f]os ,sιlιgιn,eus! 
ώς ελεγον οί Λατίνοι, Ο δΕ σεμιδαλίτης Εκ τοίί άδρότερον άλεσθεντος σιτου, 

τής σεμιδάλεως 5. την διαφορCιν ταύτην ,δεικνύ:ι κ~l σ~μερο: fτι τΟ Ποντι

κΟν ίδίωμα, Εν φ σ ι λ έ γ ν ι ν λέγεται το λεπτον ~ε~ σι του ,αλευρον, σ ι~- ε
γ ν ίζ ω δε η σ ι λ ι ν ί ζ ω σημαίνει, κοσκινίζων δι αλεuροτησεως, λα μ βαν ω 

τΟ λεπτότατον μέρος τοϋ άλεύρου 6• 

' ' ] ' "Ο σιλιγνίτης Ciρτος, τΟν Οποίον άναφέρουσι τα μεσαιωνικα γ ~.~σσαρια 
' λ - ' " - 'κων τοϋ Ποντου 8 και Ο Εύσtά-θιος 7 οϋτω δε κα ουσι και ενιοι των κατοι , 

' " λ' " δ δ, κοινώς κατiι· τΟν μεσαίωνα έκαλείτο σιλίγνιον η σι ιγνιν, ως· ι α-

σκουσι τα άγιολογικα κείμενα 9, παρετίftετο είς τας τραπέζας τιtlν πλουσίων 

ι Τό s1Hgineus εν τοϊς γλωσσαρίοις, άφ' ένός μέν μεταφράζεται δ~ά του ~α{Ια~.ός 
" (G Goe tz c G L 2. 527. 41) άφ'έτέρου δε διά του σ ι λ ιγνιτη ς ( Eνit αν. αρτος · ' · · ' . . · · W · n-Mehl 3. 87. 17, 287, 46) Μ. V Q i g t, Dιe νerschιedenea Sorten νοη Trιtιcum, eιze 

und Brod bei den Rδmern Rh. Μ. Ν. F. 31. 123. 
2 Γ α λ η ν 0 ϋ, Περl τροφ. δυνάμ. 6. 483. Βλ. καlll. 120. 
3 Συ μ ε_9-Jν Σ η fl", 'Έν-&' άν.19.22 κώδ. D. 
4 Γ α λ η ν ο υ, ·Έvft' άν. 6.508. _ " , , .. 
b Ταϊίτα διό την έποχη\' ην έρευνώμεν. Δέν &γvοοϊίμεν ποσως, οτι ο σιτο.~ sιlιgo τών 

Ρωμαίων &ντεστοίχει πρός τόν σεμιδαλίτην πυρόν τών Έλλήνων. (Η., Blu~ner, Te
chnologie und Terminologie 2 1.53), ούδ' ότι έν μεσαιωνικοίς γλωσσαριοις φερεται «Οι· 
λίγνις παρό. Ρωμαίοις ή Έλλφ•ιστi σεμίδαλις όνομαζομένη.» , , , 

6 Οϋτως έν Άργυρουπόλει καi Κοτυώροις τοϋ Πόντου. Το σ ι λ ι ν ι 'ζ ω ευχρηστον 

έν Άμισψ. 

3 87 1" 284 46 <Περί δέ σιλίγνεως ζητητέον μέν δ, τι ποτέ εlδός έστιν. ',C. G. L ... ι, .. 
Ίστέον δέ Οτι παράγει άρτον λεγόμενον σιλιγνίτην 1} σιλιγνίαν διά τήν έκείitεν μίξιν» 

Ε-ιJσταil-. Παρεκβ.1753. 7. · 
8 ΈνΚοτυώροιc;σιλεγνίτης. , , 
9 "Αλογον πεφορτωμένον τό. σιλίγνια έκ τοϋ μαγκιπείου (Gelzer, Λεο;τ~ου Νε~πο~ 

λεως βίο; τοϊί'έν άγίοις πατρός ήμών 'Ιωάννου τού '~λεήμονος 4:. 12). Ευρ~σκετο ε~ει 
σιλίγνια καθαρά καl όψάριν ζεστόν τηγάνου (Λ ε ον τ ι ο υ Ν ε α π ο λ ε ω ς, βιος Συμεων 

ο:ο\ί κατά Χριστόν σαλού, Migne Ρ. G. 93. 1729 D.) 



40 Φαίδωνος Κουκουλέ 

καl άβροδιαίτων έχρησιμοποιεί:το έν ταΤς έκκλησίαις ώς προσφορU καΙ &ς 
εUπεπτος παρείχετο είς τσUς &σftηείς. 

Σ ι λ έ γ ν~ νίiν έν Κοτυώροις καt ~Αργυρουπόλει rοϋ Πόντου λέγεται τΟ 
κόσκινον τΟ κατασκεuαζόμενον έκ λεπτοϋ μεταξωτοϋ ύφάσμαrος, δι' οίί λεπτο
rάτη μόνον dχνη δύναται να διέλ0υ. Ούδεμίαν Εχω &μφιβολίαν Οτι τα Ciλευρα 
τώv μεσαιωνικών σιλιγνίων συν1l1Jως έκοσκινίζοντο δια τοιούτων μεταξωτών 
κοσκίνων, έν"χρήσει Cί.λλως τε Ον των κατα τΟν μεσαίωνα ι, έντείίί1εν δΕ καl ή 
Ονομασία τών σιλιγνίων ώς μεταξωτών Ciρτων, οϋς τΟ πρώτον άναφέρει 
τΟ δημώδες κείμενον τfjς Χρονικi]ς Διηγ1lσεως Νικήτα τοϋ Χωνιάτου 2 κα'ι 
πρΟς κατανόησιν rfjς ποιότητος τώv όποίων παραβλητέοι οί σημερινοl Επαι
νσι του μεrαξωτοϋ κοσκίνου η μεταξιτένιου 3 ώς παρασκευάtοντος 
dρίστης ποιότητος δ:ρτον 4. ~ 

'Ό έκ τοϋ σεμιδαλίτου πυροϋ κατασκευαζόμενος σεμιδαλίτης dρτος έλέ
γετο γενικώς κατd τΟν μεσαίωνα ψωμι σεμιδαλίiτον 5 11 σεμιδάλι-
νον 6 δ ' ""~ ~., c ' .... , ιαφορον του επ ισης υπο των μεσαιωνικι'Ον μνημονευομένου σεμι-

δαλευράτου 7
, τΟ όποίον έδήλου τΟν άρτον τΟν κατασκευαζόμενον ε.κ τής 

&ναμίξεως σεμιδάλεως καl &λεύρου. · 

τα σιλίγνια και τα σεμιδαλάτα, εκ του χρώματος και τής έψ1]σεως χαρα
κτηρίζονται κατα τΟν μεσαίωνα ώς «φωτοφόροι δ:ρτόι» i) «ύπέρλευκοι» s και 
ό')ς «δίκην dφροϋ καl σομφοί» 9, γενικώς δε καl δημωδώς ώς dφράτα ιο καl 

1 Βλέπε τΟ Έλληνικόν γλωσσάριον τοU Du Cange έν λ. μεταξωτός. 
2 Ν ι ~t ή τ. Χ ω\' ι ά τ ο υ, Χρον. Διήγ. 579. 24. Περi τών μεταξωτών Ciρτων βλέπε τ&. 

σημειω#έντα έν τφ Νέφ ~Ελληνομν{ιμονι τοϋ Λάμπρου (τόμ. 5. 486-8 6.114-115) 
καl έν Λαογραφίας τόμ. 1 σελ. 129 καί 379. ' 

" 
3 ~ι τ α ξ ο υ, τ Ο έ~· ~έσβφ λέγεται λεπτότατο ν κόσκινον πρΟς έξαγωγfιν τής α#έρας, 

η το ι. των λεπτ~τατων αχυρων, μ ε τ α ξ ι τ έ ν ο δ' έν Άμισrfι τοϊ:ί Πόντου εΙδος κοσκί
νου εκ λεπτοτατου μεταξωτοϊ:ί όφάσματος. 

4 Πβ. τΟν στίχον Μανιατικοϋ μοιρολογίου 
κρησάρα μου μsτ:αξωτη πoiJ κανες χάσικο 1ρωμ'ι 

Κ. Π α σ α γ ι ά ν ν η, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια 31. 
5 Α. Κοραfj, .. Ατακτα 1.178. 
6 Η e s s e Ι i 11 g- Ρ e r η ο t, Poeιnes Prodroιniqnes 3. 316. 
1 

'Ως o·Ml: τ:ό καλΟΨ ψωμlν τΟ σεμιδαλευρiiτο1• 
lσάζει μf. τΟ κι6αρ0ν 1} μετ:Ο. r:O κριfJ.ίι•ου 

~ιήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζψων (\V a g n e ι·, Carrnina Graeca ιnedίi 
~e;ι σ_ελ ~54 σ,τίχ. ?66). Οί σ ε μ ι δ α λ ϊ t α ι άρτ-οι καi οί α λ ε υ ρ ι: τ α ι διαστέλλονται καΙ 
υπο11 ~ων αρχαι~ν· Α#ην. Γ', 115 c Βλ. καΙ Η. Β 1 ίί ηιιι e ι-, "Εν-&' ά\', 1.53. 76. 
~ Ως ~ιπυριτ-ας καftαρούς, ώς φωτοφόρους άρτους, Ε. Μ i 11 e r, Poeωe ιnoral dc 
Constantιn Manasses (Annιιaiι-e 9. 75. 901). Βλέπε καί Tafel, Eustathii opιιsc. 230.95. 

η Tafe Ι, 'Έν-δ• άν. 
101 "'Ε {} ' ' ' , 1 0 , πι ι και το μεσαιωνικον επιitετον Α φ ρ α τ aς ω εν Εγγράφοις τΟΟν Ετ-ών 1266 

Χ~ι 127~ μ~ημονευόμενο; (Μ i k l ο s i c h -1\f ίi 11 e r, Acta et Diptomata 4. 160, 173) 
το δηλουν τ-ον παρασκευαζοντα καt :τι:ωλοUντα η εVχαρίστως τρ(δγοντα τι:l α φ ρ a τ α, 

•ονόματα καi εΊδη άρτων κατά τοiις ΒυζαντινοUς χρόνους. 41 

&φρα_τίτζια ι η καl σεμιδαλαφρdrα 2
1 έπεπάσσοντο δέ, καr" &ρχαίαν 

συνήftεια_ν, δια σησάμου 3, σπανιώrεροv δΕ δια κόκκων μήκωνος 4 ~ σπέρ
ματος λίνου 5

. 

"Υπfjρχε καrα τΟν μεσαίωνα καl εlδος Ciρτου καλουμένου r1iς μέση ς 6
. 

ΤΟν Ciρτον τούτον συνεσχέrισαν μΕ τil"ν μεγciληγ έμπορικ1\ν δδΟν τής Κων
σταντινουπόλεως η)ν καλουμένην μέση ν, δι· ·ής λέξεως εtς μεταγενεστέρους 
αίώνας έδηλοϋτο 1l &γορα ϊ καl ε'ίκασαν δτι έκλή-θη οϋτως ώς πωλούμενος Εν 

τfi μέση, Ίlτοι τΏ &γορ~ 8
· 

ΤΟ πράγμα δμως Εχει Ciλλως. 
τα διάφορα ε'ίδη κατα τΟν μεσαίωνα, αναλόγως της ποιότητος αυτων 

έχαρακτηρίζοντο ώς πρώτα, δ ε ύ τ ε ρ α κ<:l τ ρ ί τ α 9
, llτοι, ώς λέγομεν 

σήμερον, πρώτης, δευτέρας καl τρίτης ποιότητος. •Η δευτέρα δμως ποι~τ:1ς 
11 ~άξις, ώς μεταξU τijς πρώτης καl τiϊς τρίτης κειμένη, έχαρακτηρίζετο ως 
μέσ η. Οϋτω, περl τών κοινωνικών προκειμένου τάξεων, πολλάκις ίtχομεν 
μνημονευομένην την μέση ν, τi-]ν δευτέραν ώς λέγομεν σήμερον 10

, μετα τΟν 

1 Hesseling- Pernot, Poeιnes Pror1ωιnignes 3.317, 4. 80. Α. Κοραij) 

'Άτακτα 1. 162. 
2 Διήγησις παιδιόφραστος τΟη' τετραπόδων ζq}ων (\ν a g n e ι·, Caι·mina Graeca nιe-

dii aevi σ. 154 στίχ. 366. χ. Ρ)-
.> 'Εκείνοι τό αφρατόζεοτον μετα του σησαμίου, Η e s s e 1 i n g ·Ρ e ι- η ο t, P?enιes 

I)rodrorniques 3. 317. «Tijς tlμέρου μήκωνος τΟ σπέρμα χρήσιμόν έστιν Επιπαττομενον 
Ciρτοις ώς fίδυσμα κα-δάπερ καl τα σήσαμα» Σ υ μ ε ώ ν Σ ή -6, Περ\ τροφών δυνάμεων 
135. 10. Περl τοϋ παρ' &ρχαίοις σησαμίτου άρτου βλέπε Ά it 11 ν α ι ο ν Γ'. 114 a, 

Πολυδεύκουc, 'Ονομαστ. 6. 7.2 καi 'Ησύχιον Εν λ. σησαμόεντ' άρτον. 
-1 Π β. τΟ ιlνω~τέρω μνημονευfi-εν χωρίον τοϊ:ί Συμεών Σiy& καi Ά i} ή ν α ι ο ν~'· 11~ a. 
s 'Επιπάττουσι δ' ένιοι καl ωίς άρτοις αύτό (τό σπέρμα τοίι λίνου) Σ υ μ ε ω'' Σ η ft-, 

"Eνfi' av. 138. 25. 
Λ11ί ι•iι.. χορτάσω τΟ φωμiν r.O λέγουJΙ &φρατ:ίτζιγ, 

Π λ?.(~ τ: Ο μεσοκάθαρογ τΟ }.έγονσι τijς μέσ η ς 

Η e s s e 1 ί η g·- Ρ e ι- η ο t, Poernes Prodroιniques 4. 80. 
~ T1)v σημασίαv ταύτην εχει 1Ί λ. μέση Εν τφ χρονικψ τοίι Λεοντίου Μαχαιρά. Ή 

&γορα λέγεται μέση καΙ παρ& τοϊς "Ελλησι τοϋ Otι-anto τfjς κάτω 'Ιταλίας G. Ι\1 ο 1' os i, 
Studi stti dialettί gΓeci della teπa d' Otraιιto σ. 161. 

s Κ. •Α μά ν τ ο υ, Γλωσσικαi παρατηρήσεις είς μεσαιωνικοlις συγγραφεϊς, Έπετηρ. 

Έτα<ρ. Βυζ. Σπουδ. 2. 284. 
~'Επιρριπτάρια πρ&τακαi δεύτερακαi τρίταάναφέρειΚωνστ.ό Πορφυ

ρ 0 y έν v η τ ο ς Εν τij έκi}έσει τijς βασιλείου τάξεως (1. 470. 10), ίιποδήματα δ€. δεύτε Q α 
καt τρίτα ό αύtΟς ("Εν-8' άν. 1. 678. 9). 

JιΙ [Γυναιξί. καi παρ&ένοtς] oU μόνον ταϊς εί; Οχλον τελούσαις, &λλcΙ καi ταϊς έν 
μέσφ τεταγμέναις της τύχης» Χορικίοu, ΎπΕρ t&ν έν Διονύσου τΟν βίον ε!.κονι
ζόντων § 7, Reνue Phi!ologique 1. 223) «σUδΕ τfjς βουΙ:ης ταϋrα καi 'ίών &ρίστων, 
οϋδέγε τijς δευτέρας καί μέσης ώς αν ε'ίποι τις μοίρας, άλλά τοίJ πολλοU καi συρ· 
φεtώδοuς &.ν'fi·ρώπου (Πατριfι.ρχου Κωνστανt~νουπόλεως φ ι λ ο{} έ () U; Βίος και πολιτεία 
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&ρ ι σων μάγειρον liχομεν εν roi:ς ΒασιλικοLς μνημονευόμενον τΟν μέσ ο ν]' ό 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος με-τα τα μεγάλα κακκάβια{}έτει τα μεσ α ία 2 

καl ό αυτοκράτωρ ΊουστινιανΟς έν ταίς Νεαραίς αύrου Ομιλεί {(περi rών 
μεγίστων καl τών μέσ ω ν καl tών σμικροτάτων ύπηκόων τ:Ου» 3. 

~ο τfίς μέσης λοιπΟν d'ρτος, δ σης δεν ή το dπόλυrος άνάγκη να λάβη &πΟ 
τής μέσης &γοράς το ονομα (κάλλιστα ήδύνατο να όνομασ&ϊϊ καi &πiι τών 
μ α γ κ ι π ε ίων 11 dρrοπωλείων, είς η1ς προβολdς τών Οποίων έπωλείτο υπο 
τών μ α γ κ ί π ω ν η φ ο υ ρ ν ι τ α ρ ίων) ό τfjς μέσης, λέγομεν, άρτος ώvομά
σ-Βη οϋτως ι:Ος μέσης, liτοι δευτέρας ποιότητος, καl ώ; μέ·rrος μεταξV τfjς πρώτης 
καί ηiς τρίτης 4. 'Έχομεν μάλιστα καl κείμενον εν17α σαφcΟς ό Ciρτος ούτος Ονο
μάζεται μέσος 5• 

Έκαλείτο δ' ό μέσος .Χρτος ώς μέσην τινa κατέχων τάξιν μεταξu τοu 
κα{}αρού καi τοiί τρίτης ποιότητος, τού κ ι β α ρ ο ϋ, μεσοκά&αρος 6, Ονομασία, 
ην καi πΧ μεσαιωνικα κείμενα πιστοποιοUσι 7 και ή ιτημερινη δε χρήσις. Νϋν 
δήλα δη εν Ρόδφ μ ι σ οκά if α ρ ο ν λέγεrαι το ψωμίον τής δευτέρας ποιό
τητος τΟ μετα τΟ και<tάρειον έ ρ χ ό μ ε ν ο ν 8. 

------------

τοίί όσίου πατρΟς ήμ&ν Σάββα τoiJ Νέου (Α. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, 'Ανά
λεκτα 'Ιεροσολυμιτικfjς Σταχυολογίας 5. 194. 4). Παρ' 'Αχ μετ οί μέσοι &ντιδιαστέλ~ 
λονται πρός τοUς Ciρχοντας καΙ βασιλείς (όνειροκριτ. κδ'. (18. 20). Παρd Συν τ ίπιz. 
(128. 4) άναγινώσκομεν «τιμώσιν αύτΟν πάντες π-λούσιο ι κ α i μέσ ο ι». 'Εν μεσαιω
νικψ κειμέ,•φ 'Ανωνtμου φέρεται «ούδενί γΟ:ρ τ&ν άρχόντων η τών μέσων η τών 
χυδαίων Wργίσδη πώποτε)) (Βλ. Du Cange έν λ. άρχοντες). 'Ο I. Ί' 'ζ έ τ ζ η ς είς τός 
Χιλιάδας του (11. 364. 22) έγραψε. 

Καi παρ' &ρχόντων καi.κοινών καί μέσω ι' καί τών κάτω· 
είπε δέ καi ό Μ ι χ. Γ λ υ κ ϋ. ς (Βιβλ. Χρον. 163. 10) περί τοϋ 'ΑδΟ:μ «ετεροι δέ μέση ν 
αϋτΟν έχειν διισχυρίζονται τάξιν, τουτέστιν ά-δανασίας εt\'αι μέσον αύτΟν καi. ftνητότητοςι. 

1 Βασιλικ. Βιβλ. 19 τίτλ. 10 κεφ. 18. 

:! Κ ω ν σ τ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκ'δεσις της βασιλ. τάξεως 676. 5. 
3 

Itnperatoris Justiniani quae vocantur ηovellae διάταξ. 35 (1. σ.217 Lingenthal). 
~ 'Ορ-&ώς μετέφρασαν την λ. διΟ: τοϋ de mo:yenne quaJite οί έκδόται των Προδρο-

μείων ποιημάτων. Τό μέσος πρός δήλωσιν διαμέσου ποιότητος καi παρά Γ α λ η ν φ 
6. 482, 9. 142, 11.120. 121. 

b Ψωμiν δέξασ&αι μέσ ο ν, φι/,ίας έκφευξιν δηλοί Fr. D r e χ J, Das Traumbuch 
des Proph. Daniel (Β. Ζ. 26 σ. 314). Περί μέσου &ρτοu όμιλεί καi. ό Γαληγός 6. 482. 

6 

'Ο δέ μεσοκάtlαρος προσαγορευόμενος μέσος πώς έστι κατιΧ δύναμιν τού καftαροU 
τε καi κιβαροϋ. Βλ. τΟ γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ. μεσοκάt}αρος. 

Μη να χορτάσω τΟ ψωμίν τό λέγουν &φeaτίτζιν 
&λλΟ: τΟ μεσοκάθαρον τΟ λέγουσι τijς μέσης 

Η e s s e J i η g. Ρ e r η ο t, Poemes Prodromigues 4. 81. 
8 

Π. Β εν ε τ ο κ 'λ έ ο υ ς, Πίναξ άλφαβητικΟς λέξεών τινωγ τijς καίtομιλουμένης 
Έλληνικης ('Εφημερiς τών Φιλομαftών 8 άρ. 355 σ. 1241) Μ ι σ οκά -6-α ρ α εν Μεγίστu 
λέγονται αί εν τφ σίτφ περιεχόμεναι ξέναι ούσίαι, κρι6ή, αlρσ. κτλ. 

'Ονόματα καl εϊδη &ρτων κατά τοlις ΒυζαντινοUς χρόνους. 43 

. ~ ' 1 Μετα τσUς κα&αροi'ς καl τοUς μέσους dρτους ηρχοντο οι ~~~α ρ ο .ι 
δ -ι·ο ι ) εγόμενοι 2 οί .Χλλως με Λαηνικi]ν λέξιν κ ι β α ρ ο ι η κ ι β α-η χ V α \ ~ - "Λ I / () 

- α ι ' Ούτuι Εκαλούντ:ο οϋτως ώς κατασκευαζόμενο ι εκ ρυπαρων αΛφιτω\ , 
ριτ · δ' ' - - ενή d:ναμίκτων τουτέστι καl άκοσκινίστων, προωρίζοντσ ε :τιρος χρησιν των π -

I - I 6 των, fισαν, ώς λέγει ό Προδρομος, της_ φτωχει~ς . ϊ η' 
- ψω ιων η .. σαν τα π ι τ ε ρ a: τ α ' το κατώτατον είδος των ρυπαρων μ 

'δ') " I ~~ δ ιαν 8 χρήσις τών όποίων ε η .ου εσχατην εν ε . 

- - ----- --.-6482 'Α ε ί δ ω ρ ο ν 'Ονειροκρ. 1.69, 'Η σ ύ Χ ι ο ν εν λ. 
~ Β~,έπε Γ~ ΊΣ, η ν ο ν ' . ' Σ'' {} i-J:ρiμτροφ. δυνciμ. 19.22. Περi τών ρυπαρών άρτων 

φαιος αρτος και υ μ ε ω' η ' · 1 · ., 1 76 
_ , , , {} Η Β 1 ίi m η e r, Technologie nnd Termtno ogte ~ · · 

των αρχαιων επι ι · δ, (Π , , ων τfις Ρωμαίων πολι· 
2 Οϋτω συχνΟ: εν τοΙς γλωσσαρίοις. Ό Ι. Λ υ ο ς ερι αρχ , " καl ό 

τείας 3. 7) όμιλεί περl δημι~υργών ''~ημώ~ο~ς. κα~:~:ρ:~~~:~ο~~.ξ;~~υf'. i10 d. 
ιi αίος δf: κωμικΟς Πλάτων αρτοuς τινας κα ει α γ ε ι , - β . 
ρχ' 'Εκ τοϋ panis cibarins, δν τι\ μεσαιωνικι\ γλωσσάρια μεταφρά~οuσι,δια τ,οu ,~~0~-G G t C G L 3 148 87. 19. Τοlις ρυπαροiι; Cίρτοuς ο σχοr.ιαστης -~ ριος.οez, ..... ,., 

' ' u ου- Poδiou Άργον. 1.1077 καλεί α κ α i} α ρ τ ο υ ς. ι.ωνιοτ ').','ζ 
llfi] 1'ά χορτάσn τΟ ψωμiν το .εγοv1' αφρατιτ t1', 

&λλU τό μεσοκάθαρον τΟ λέγουν κι6αρίτην , , , , 
· t Poemes Prodroιniques 4.81. ΤΟν κιβαριτηνεuρισκω_και_κ ι~ Η e s s e lι n g- Ρ e r η ο ' SS Η • ' 1 XVI c) άπό τΟ άλευρον βεβαίως ctί)arιuιn, β ' δνοrιαζόμενον (Acta πιaι το μ. · · " · η 91 54 α ρ ι o,v . •. λ - Η Β 1 ίi m n e r Technologie ηndTerll1inologιe- "' , . δπερ και secundanum εκα ει το, · ' . , ,, 

75 ο "Ε {t Η. Β 1 ίi m 11 e r, Technologie und Termtnologιe - 1. . πι ι , , • 'θ 
Καi γ&ρ lκ σίτου καθαροfi κα.ι αρτο~ εφ~ρα η 
καl 8ξ dλφίηω' ρυπαρών έπαγη και. συνεστη. , 

• δ ·δ ' ( Κ '' ά {I α Μεσ Βιβλ. 5.552), Σημει· ~σ~~-~ δ:: Ί~~iϋ~~~~~;:·~~ιβ ε~ςρ ίΎ~ένητ~η:~ριοχft ~f0ν Ιiαλαβ~ύτων καi τ σ ί β α ρ 0 

εν Βυtίνυ λέγεται τΟ πίτuρον. '!λ I , ' 
6 • 1 · p e r η 0 t Poeιnes Prodroιniqιιes 4. 81. Κα τα,_ η cοι μεν γαρ 

'ν τ~ οeί s ~:α Ι ο~ ~λουσίφ δέ ~αντελώς οί καfiαροi 'Α ρ τ ε μ ιδώ ρ ο υ, 'Ο~·ειρ~κρ; 1.6~. 
πε η ρ ? ' Ρ t "Ε •{}' &ν 3 316. •ο πι τυρί της Cίρτος ήτο και τοις αρχαι~ 

1 Η e s s e lι n g- e r η ο ' ' · · 'λλ • - • πα 
. , 'Α & , Γ'. 114 e. Καi παρΟ: Ρωμαίοις διεστε ετο αρχικως ο ρυ . ~ 

οις γνωστος . η .ν α ~ο ς - u Όu panis fιιrfui.-eus (Β 1 ίi ιη η e r, Technola:gιe •,. "ρτοc ρa111s ctbanns του πιτ ρι , · , , • i} 
ρο., α -'. . 2 1 78)' " ' Ο Γαληνοϋ (6. 483) τι'δέμενος μετα τον ρuπαρον εωuηd Termtnologιe _ · ,. , οστι~~": . Μ V 

0 
i g t Die verschίedenen Sorten νοn 

ρείται 00ς έσχατος των αρτων. επε και • . , Μ Ν F 31 123 
Triticum, \Veizen- Melιl und BrQ(l bei (len Rδmern (R~. ' . ,,~· '· : '. - '· '-

8 ΌκτΟΟ μετρήσαντες ή μέρας, .έν _αίς &ρτο~ &~~αφνij ?~δ~;;]όμ:~;;• μαi~·~;;ι~~λ:~~ν 
' ' ' εοκοποϋμεν το της γαστρος r.ιχνον. κ 

ρων εγκQυφιαις εχρ , , . β βί , . τQοφfιγ (Τ a f e J, Eustathii opusc. οί πτωχοl σύσσιτοι τους πιτυριας προ ε ι~μενοι ~ρος 
295. 20. 34), εtπε δΕ καi δ Πρόδρομος περι δεσμ~ηου . , 

εlς γijν καθεύδεις την καταφυχρω' Κ!.t''ην 

στερfi τα πολλα καi πιτυρίου τρύφους. ' . '. 
, Π δ , υ Τc:Ί. κατ& Ροδάνttην καΙ. ΔΙ1σικλέα 3.421, καιπεριπενηως. Θεοδωρου ρο ρομο' ,, , 

&1ιέστιος πράεισιν, άθλως πενης 

μηδέ τρύφους γοVν ηΊπορών πιτυριΌυ 

λ ' ' η',, Πρόνοιαν Μ i α η e, Ρ. G. 133. 1336 Β καi περl f1γοuμένων καl Σχετ ιαστικοι εις τ "' • 
μοναχιΟν δτι τρώγουσιν δ. -

8κεϊ:1'0t σεμιδάl.ινον, ήμεϊ:ς ε πιτεριηω' 

Η e 8 8 ~ 1 i η g _ p e r η 0 t, "Ενδ' άν. 3.316. 
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CΩς δΕ καl πάλαι καl \'ίiν οϋτω καl χ.ατα τΟν μεσαίωνα μετεχειρίζοντο 
τα· κ ρ ί 13- ι ν α 1 η τΟ: ς κ ρ ι{} α ρ ί δ α ς 2, liτοι τσUς κρι8-ίνους Ciρτουc, τοVς 
Οποίους Ετρωγον οί χωρικοl και πενέστεροι, είς ους πρέπει νΟ: κατα/,~ξωμεν 
καl τσUς έκ ζειdς κατασκευαζομένnυς, άφ' ο-δ ζειι.Χ σ1lμερον καλείται τΟ &λλως 
γυμνοκρί&ι (hoι-deun distichuτn) '· 

~a Γαλψ•Ος όμιλών περl της δυνάμεως τών τροφών είπε· «ΤΟ δΕ μεταξU 
τών και~αρών καl ρυπαρωτάτων οVκ Ολίγο'' έστi πλάτος εν τφ μάλλόν τε κα'ι 
ήττ-ον» 4

• ΤοVτο 'ίσχυε καl διι} τοUς μεσαιωνικοVς χρόνους, καιΨ σΟς άναφέ
ρονται οί «καftαρώταrοι» 11 «παντελώς 1] άχριβώς κα{fαροl» 11 οί ,,άκραι· 
φνείς» Clρτσι, άλλΟ: καl οί «ρυπαρώτατομ λεπτομερέστερσν Ομως περt του 
ζηη]ματος, έλλείψει έπαρκώ1' πληροφοριών, άποφεύγομεv να πραγματευιJc'Ομεν. 
Τοίiτο μόνον .προσΗέτομεv fνταϋf}α δτι Ετρωγον o'L Βυζαντινοl και έκ κεγ
χρίνου άλεύρου κατασκευαζομένους άρτους 5 και έκ μελίνης, σπέQματος όμοίου 
t{[J κέγχρφ 6 και fξ δλύρας 7, δταν, κατΟ: η)ν χαρακτηριστικηv φράσιν τοϋ 

. 
1 "Αρτοι δε κρί-&ινοι πaσι\' άγα6οl ('Α ρ τ ε μ ιδώ ρ ο υ, 'Ονειροκρ. 1.69), ό δε (Οσιοι: 

'Αθανάσιος) τΟν κα-&αρώτατον άρτον άποδοκιμάζων παρεκά/.ει αότού:; πωλεϊ\ι καί ι§ξω~ 
νεϊσltαι αύτφ Cίρτον κρίftινον ένΟς φόλλεως, δ ν καi μόνον ήσftιε δι' ήμερων. L. Ρ e t i t, 
Βίος καi πολιτεία τοϋ όσίου και 'fiεοφόροu πατρός ήμ&ν 'Αfl-ω·ασίου τοίι ι§ 1• "'Aftφ 
(Anal. Boil. 16.15). «Και παραitήσεται με,. &νήρ 'Αθηναίος τράπεζαν ;ιένησιν Cίρτου 
τρύφος φέρουσα ν μό·νον η εγκρυφίαν ο~.ίγον κρίftι\'0''» Μ. τ Γ e ιι, Περί Eϋituμίou νέων 
Πατρών τού 1\Ια],).άκη (Δ. Ι. Ε. Ε. 5. 203). 

'Ως οf'..δέ τΟ %α).01' ψωμiν τΟ σεμιδαJ.εvρί'ί.τοι•, 
lσάζει μf: τΟ χιβαρ0y η /-fετα τΟ κριθίΥοv 

Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζψων (Ψ a g η e r, Cannina Graeca ιnedii 
aeyί σ. 154 στιχ. 366). οι:Κρί{}ινον dρτον οϋκ Εσ-&ίουσι βρέφη» Κ. Η ο r η a, Die Epi
gran:ωe des Theodoros Balsaωon {νliener Studien25. 188), είπε δΕ καί δ Μ ι χ. 'Α κ ο
μινατος (2. 11.18) «δ κρί:fiινος &ρτος συνέχει τα λιμηρiι τών ταλαιπώρων ψυχάρια~ 
καί ό αύτΟς (Α 1' _s en ij, Vier bisheΓ nicht edίerte Hotniiien σ. 178) ~μέχρι φαύλου τρι
βωνίου η μάζης κρι{}ίνης&.φοσιούμενοι τι)ν συμπάflειαν», φέρεται δΕ καi έν τφ επ· Ονό· 
ματι :οίί προφήτου Δανι1lλ δνειροκριτικφ «ψωμ!ν κρίfl·ινον δέξασ{}αι χαρΟ.ν έν τfί ζωfι 
σημαινει» (F r. D Γ ex 1, Das ΊΊ·aηωbιιch des Pro1Jlι. 'Daniel έν Β. Ζ. 26 σ. 314). 

Ό, τ~ κ.ρίftινα πωλών η τρώγω ν {)Ο: ελέγετο Κ ρ ι{} ι ν d ς. Την λ. Εχομεν ώς σίκογε
νειακον επιitετον έν Χίφ κατ« τό 1625 (Γ. Φ ω τ ε ι ν 0 ίί, Τά Νεαμονήσια 199). 

2 
. Διήγησις παιδιόφραστος τ<i}ν τετραπόδων ζψων (\V a g ιι e r, Carωina Graeca 

ιnediι ae,,i σ. 154 στιχ. 367). 
3 Μ. Σ τ ε φ α ν ίδ ο υ, ΦuσιογνωστιΚό Λεξικ. 'Αρχ. 6. 222. ""Εστι δε (ή ζειά τροφι

!λωτέρ~ μΕν .κρι'flης, άτροφωτέρα δΕ πυρών άρτοποιουμέν1i» Δ ιοσ κ ο ρ ί δ 0 υ, Περι ϋλης 
ιατρικης ριγ, 

4 Γ α λ η ν ο i.i, Περl τροφ. δυνάμ. 6.482. 

.~Σ~ μ ε 00 ν Σ ή i}, Περί τροφ. δυνάμ. 137.2. Καi 1l παροχη δ' είς τοlι_ς στρατιώ
τας, Π~cη\: π~ξ~μαδίο~, και πί~τ~υ, τουτέστι κέγχρου 8κλε/,επισμένου πρΟς άρτοποιίαν, 
φυσικα το αυτο δυκ\•υει. Βλ. το Ελλην~?!Ον γλωσσάριον τοϋ Du Caιιge Εν λ. πίστος. 

ε Δ ι ο σ κ ο ρ ί. δ ο ι•, Περi ϋλης Ιατρικής 2 ρ κ'. Σ υ μ ε OJ ν Σ ή{}, "Εν-&' άν. 137.21. 
7 «'Εσitίουσι δέ ποτε Ρωμαίοις Ciρτον δλuρίτην 11 τι Ετερον έδώ-διμον,, Νικ, Χωνιά-

I 
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Συμεοη• .Ση& (137. 21) κ&πορία καταλάβΩ τ&ν σιτηρ&ν έδεσμ~των•, λ~μώτ; 
τοντες δΕ. και εν μεγάλη άνάγκη καl έκ βρόμου &κόμη 1, πι&ανωτατα δε ~αι 
εκ βρίζης 2 καl σηκάλεως, άφ' οίι καΊ. σ1lμεροv .Ενιαχοl:'! ταύτας πρΟς &ρτοποιιαν 

ιιεταχειρίζονται 3
. 

' ΑUτονόητον εΊναι Οτι τότε l'μο έπ' 'ίσης Εν χρήσει καl ό έκ μΓξεως σιτί-
νου καl. κριιJίνου άλεύρου κατασκευαζόμενος &ρτος. 

; ~ I ~ 4 ~r τ αrε 
Buce1lt-ιtum έκαλείτο παρΟ: Λατινοις ο πεφρυyμενος σιτος , ες ον κ -

σκευάζετο καl στραrιωτικΟς αρτος bucellatun1 έπ" 'ίσης καλούμενος 5
. Bucel1a 

πρΟς τούτοις, cl)νομάζεω κα'ι μικρός τις liρτος είς ro1Jς πένητας παραχω-

ρούμενο,.. ι;. ... 

Tln~ Ciρτον τοUτον ώς βουκελλάτο>' η βούκελλον συναντωμεν 
παρΟ: τοϊς μεσαιωηκοίς συγγραφεϋσιν, έκ τών μαρτυριών τών δπο~ων φ~αί
νεται δτι fμο έν χρ1Ίσει παρα τψ στρατι{) 7 κα'ι δτι εlχε σχήμα κρικου, ητο 

δηλαδ1'j κολλίκιον, iiτοι κολούριον s. 
"'Οτι δ αUτΟς (ίρτος fιτο κα'ι διπυρίτης συνάγεται καl έκ τfις &ποταμιεύ-

του. Χρον. Διήγ. 396. 15. Καi. ό Δωσκορίδης δΕ (περt ϋλης Ιατρι~ης,2 ~ιγ'.) 8γ~α'lj;εν: 
«Ολ~ρο. .... άρτοποιείται δε καi αlιτi] » ό δε ΓαληνΟς (6. 5~2) με τα δε, τας κρι'flα<ς κ~ ι 
τοi.ις πυρούς Επόμενα ταίς άρεταίς έστι μάλιστα τών άλλων ?λυ~αι~ και ~6.51~) f.,Οι μι;,~. 
otiν όλύρινοι (&:ρτοι) κάλλιστοι, μετά γόρ το\.ις π.υρίνους εiσιν, οταν γε ευγενεις ωσιν αι 

Ολυραι». Πβ. καl Η. R 1 ίί nιn·e r, "Εν'6-' άν. 1. 80. 
1 Τοϋτο τΟ σπέρμα (δ βρόμος) τροφή έστ;ι ύποζυγίων, ούκ ό.νδ-ρώπων, ει μή ποτε 

&:ρα λιμώττοντες έσχάτως Ο.ναγκασθείεν έκ .:ούτοu του σπ.έρματ?ς ~.ρτοπ.ο~ή.σασfiαι:ι> 
«άλλως δέ εστιν άηδ11 ς δ εξ αύτοϋ yινόμε:ος αρτ~ς· Συ με ων, ~η-&, κ,~ ω:-.137.,9. 
16. ΤοιJς έξ όλύρας άρτους ό.ναφέρει κ~i ο Γαληνος.(6. 50~) ~αι ο Διοσχοριδης (2. ριγ .). 
••Ε Α • Ι' Β 1 Η nιn e ι- Teclιnologιe nnd Tennιno1ogιe - 1. 80. 

πιυι και ]_, , , , , '} 
:! Γίνεται δε (iρτος έκ τοϊί σπέριΑ.ατος τούτου (της βρίζης) δυσωδης τε και με .ας 

Γαληνοiί,"Ενft-'άν.6.514. , , , 
~ 'Εν Πόνtφ ο'ι πτωχοl Sτρωγον τοUς έξ άλεύροu σηκάλεως άρτους, το ~ριζιν~ δε 
. Α'ζ ι νυν έν Ήπείρω ένitα καi τΟ έκ κέγχρου. το έκ σιτίνου και βριζινου 

ψωμι συνη"Uι ετα ...,., . , ~ , , , 
&.λεύρου κατασκευαζόμενοΥ ψωμίο·ν καλείται β ρ ι ζ ο κ α-& α ρ ο ν. Περι τ.ων α\ωτε~ω 

δ - ·· )) r e 111 ι e r "_ s a g 1 ί ο Dictίon naire έν λ. frιιn1eιι tωη στη λ. 
ημητριακων ορα a ι:. , , 

1344. 1345. 
4 Βλ. Μ a s q η e 1 e z, f.ν P\V 1{ Ε. στ{lλ· 1170 f:ν λ. cit)aria. 
5 Am. Maι-ce1l. H.es gest. 17. 8. , 
σ Codex Theodos. τόμ. 5. 14. 17.5. 'Εν τοίς μεσαιωνικ.ο'ίς γλωσσαριοις συχνα 6.ν~γι-

V(όσκομεν l1ucellae· ψωμία· ψωμί.ον 1H1Ce11n1ιι. 
• 'Εν τοίς σtρατηγικοίς του Μαυρικίου .λέγεται δτι cδφείλουσιν oi. στρατιώται χορη-

γείσfiαι εν έξπεδίτφ δύο {lμέρσς βουκελλάτου~. ' 
~ Βούκελλος τΟ κρικελλοειδες ψωμίον καλείται. Κ ω ν σ τ. Π ο ρ φ υ ρ ο~ ε ν ν η· 

. π . Α ' ω 3 28 4 α,·αγινώσκομεν δε r.αι έν τ(i} επ'όνόματι τοϋ Ζωναρα φερο-
τ ο υ, ερι υ εματ ν . . , • , "' , < 

· 1 ξ - βουκεf Ι άτου· Cίρτου έλατοϋ δ ς λέγεται· κολλίκιον». Προσ{}ες οτι και ο 
μενφ ,ε ικφ ~ , " , , , , _ ) 
G ' - γρα ματιχfJ του (σελ 132 Penωt) τΟ t)ucce1lato αποδιδει δια του κο,. 
erωaιιο εν τn μ •• · 

λίκι, κολούρι. 



I ' 

46 Φαίδωνος Κ.ουκουλΕ 

σεως αUrοϋ δια πλείονας ήμέρας 1 καl έκ της ρητής μαρτυρίας τοϋ Προκο
πίου, καit' Ί)ν «τΟν &'ρτσv, Φ δ1) μέλλουσιν έν στρατοπέδφ οι στρατιώται 
~ιτί~εσftαιJ ~lς μΕ~ έπά:αγκες εLς ~ τ~ν πνιγέα είσάγεσ{}αι, έπιμελώς δΕ οϋτως 
οπτ~σθαι, ωστε εξικνεισί1αι τε επι πλείστον καl μη χρό'\'Cρ βραχεί δια
φftειρεσ-&αι » 2. 

~ ό λ λ; ξ eΕκαλεLτ:ο πα~~ άρχαίσις ε1δος κρι&ίνου ~ρτου 3, ~Εκ τfjς λ. έσχη
ματισ3-η το υποκοριστικον κ ο λ λ ί κ ι ο ν, Οπερ μνημονευόμενον ύπΟ τών 
Βυζαντινών συγγραφέων, έδήλου κυρίως δ, τι τΟ σημερινΟν κ ο λ λ ί κ ι ητοι 
τΟν κρικελλοειδΊ] &'ρτον, τΟ κολούριον "· ' 

"'Αν τώρα τα μεσαιωνικα κολλίκια κατεσ]{ευάζοντο ώς παρ" άρχαίοις καl 
νϋΥ έν Θ1lρrc έκ κριθης η καl έκ σιτίνου &λεύρου, ώς πολλαχοίί σ11μερον τd 
κολλίκια, Ελλείψει μαρτυριών, δεν δύναμαι να βεβαιώσω. , 

~ ~ολλύ~α fjτor. π,αρ' ά_?χαίο~ς ύποδεεστέρας ποιόrητος αρτος παρεχόμενος 
εις τους δουλους "· Ενrευίtεν ως λέξις ή μεσαιωνικη κ 0 λ λύρα καl κ 0 λ
λ (ύ) ρ ι ο ν, τΟ όποίον ώς κ ο υ λ ο ύ ρ ι σήμερον είναι παγκοίνως γνωσrόΥ 6 

και τΟ όποίφ• f1δύνατο καl Εκ σιτίνου &λεύρον να κατασκευάζεται 1. ' 

Καl πάλιν, Clν κατα τΟν μεσαίωνα δια του κολλύρα Εδηλούτο μ ό ν 0 ν 
~ κρικ~ειδ1~ς ~ρ τος .,ό παρε~ό,μενος εLς τd Παιδία 8 11 κα{t~ δλου ό κρικοειδης 
αρτος η _και ειδος αρτου ουχι κρικοειδούς ώς λ χ. έν Ζαγορίφ τfjς 'Ηπείρου, 
Βελβεντφ Μακεδονίας, Μεσσηνίq. καl Αίτωλίq:, κιil τοϋτο δεν δύναμαι να 
βεβαιώσω. 

:συ~ &,ρ τους τ~ν _μεσαιωνικών δύναταί τις να διαστείλη καl Εκ τοϋ τρό
που της εψησεως αuτων. 

Είναι γνωστΟν δτι παλαιόrερον οί c'Ελληνες fψηνον τοitς αρτnυς αύτών 
καt έν έλευ/tέρφ χώρφ, τfi βοη/tεί<;< &ν/tρακιάς η /tερμών κεράμων η πλίν/tων 

1 Βλέπε τΟ άνωτέρω παρατεδεν χωρίον εκ τών στρατηγικών τοϋ Μαυρικίου. 
2 Π ρ ο κ οπίου, Περi Βανδαλ. πο,,έμ. 13 (τόμ. 1. σ. 371 Haury). 
3 Κρίίtινον κόλλικα ιiναφέρει ό "Ιππώναξ παρ' • Αfiηναίω Ζ'. 304b κοlλικίου δ' • _ • Ά.Q.' , • , '" ς αρ 

τοuς ο _vη\•αιος Γ· 112 f. Βλ. Α. Κ ο ρ α fj, 'Άτακτα 1. 167 καί Η. Β Ι ii m n e r 
Technologιe und Tern1inologie 2 1. 79. ' 

, 
4 «Κόλλι~ δέ έστιν εtδος άρτου περιφεροϋς, εξ ού τά παρ' ήμϊν κολλίκια» Γ ρ η γ 

0
• 

ρ ι ο u Κ ο ρ ι ν{} ο υ, Περί τfjς Ίάδος 159 σελ. 549. Εtπον άνωτέρω κυρίως διό·cι η λ. 
φαίνεται έδήλου καl τΟν κοινΟν άρτον. Νϋν έν Κρη'νι1 καΙ Χαλκιδικη- κ~ λ~' " 
λ • • λ, "· ''" ι κ ι η κ ι κ εγεται εΙδος αρτου, Οχ ι κολλύρας. 

r. Η. Β 1 ii ιu ιι e r, Technologie uιtd τe'rminologie 2 1. 79. 

'υ Ι~α~~ τα, προ~νημ~νευ~έντα, 'Α ~ρ α τ ας, Κ α'fi'αρ ο ψ ω μ α ς, Κ ρ ιft ι νiiς έχο
με' και ε\ Μποβιz. της κατω Ιταλιας ( Επετηρ. Παρνασσοϊί 1. 25) τΟ οίκογενειακΟν έπί
itετον κ ο λ ο u ρ ας. 

7
_ Ό :Ησύχιο,ς, έγρα~ε· «κολλύρας· άρtίδια μικρά καΒαρd» ην τελευταίαν λέξιν 

κακως ίtελοuσι ν αναγΙ•ωσωσι κ ι fi α ρ ά ~ κ ρ ί ί} ι ν α. 
,
8

, Κολλύρα· εΙ~ος άρτου η ό μικρΟς άρtος, δv τοίς παιδίοις διδόασιν· Σοutδας έν λ. 
Και εν μεσαιωνικφ γλωσσαρίφ· «κολλούριον· άπΟ τοϋ κολοβόν· κόλλιξ γιiρ ό άρτος ι. 
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καl {}ερμανίJείσης πλακός 1. Περl τοϋ τελευταίου ~ιάλιστα σαφ"έστατα μαρτυ
ρεί δ τε π.λακίτης αρτος 2 καl ό πλακουc τών άρχαίων. 

ΤΟν τρόπον τoϊirov τijς έ.ψήσεως έξηκολούθησαν να μεταχειρίζωνται καl 
o'i μεσαιωνικοl ήμών πρόγονοι, πα@' οϊς άναμφιβόλως ίJ(ι ύπfjρχε καl 1l 
Ονομασία π λ α κό π ι τ τ α, f}ν εχομεν πολλαχοϋ νϊiν έν χρήσει 3 καl ην συναν
τώμεν έν γλωσσαρίφ τών Εσχάτων αlώνων, εvιιrα λέγεται· «άμήν· πλακΟϊiντος 
είδος ίJεωρία καl lδέα πλακόπιttας, ό λεγόμενος μαρσαπάρ καl κατωτέρω 
«τfjς πλακόπιττας ηγουν τοϊi μαρτζαπά» 4. 

ΤΊΊν πλακόπιτταν δ' Εννοεί καl ή π λ α κ ι σ τ η ή μετα σιλιγνίων αναφε-
ρομένη Εν τφ βίφ Συμει:Ον τοϋ κατd ΧριστΟν σαλοϊi 5

. , 

ΤΟν αρων τσϋτον, ούχl βεβαίως καλfiς ποιότητος, ώς ψήνοντες έπι &ερ
μανίJέντος Εδάφους δια τfjς Επιίtέσεως Επ' αltτοϊi iJερμfjς &ν-θρακιάς Εκάλουν 
οί άρχαίοι α ρ τ ο ν σ π ο δ ί τ η ν η έ γ κ ρ υ φ ία ν, ψ ω μ l δΕ σ τ α κ τ ο κ υ λ ι
σ μ έ ~ο ν καλεί αύτΟν κατ α τΟν ΙΒ '. α 'ιών α Θεόδωρος δ Πρόδρομος 6 Εν Φ 
τοϋ αύτοϋ αlώνος συγγραφείς, δ Θεσσαλονίκης Εύστάίtιος 7 καl ό ΕUίJύμιος 
ΜαλλάκΊ]" τα παλαια έν3υμούμεΥοι Ονόματα, έγκρυφίαν τΟν δνομάζουσι, • • 
προσ&έτοντες δτι Εκ κρι-θής κατεσκευάζετο. 8 CO αύτΟς Cίρτος νίiν κατd τοπους 

) - 'λ' 9 ' ουλούρα" κα~ειται αχ ιοπιτ~α και σταχτοκ . 
Μεταξυ τών οlκιακών σκευών τών &ρ χ α ίων ύπfjρχον καl οί κ ρ ί β α ν ο ι 1 1

, 

εlδος κινητών μικρών φούρνων, ών σαφώς διαστέλλονται 12
, έκ μετάλλου 1) 

1 Η. Β Ι ίi ιη n e r, Technologίe und Terminologie 2 1.73. 

' Ά ~ή ν. ΙΓ'. 110 c. 
s Αϋtη ε,•ιαχοϋ καl κ ε ρ α μ ό π ι τ τ α καλείται. Άπλην πίττα ν είς τΟ τηγά\•ιν &να

φέρει Εν τοίς ποιήμασί του ό Πρόδρομο ς (2. 28 g). 
~ Βλέπε τΟ γλωσσάριον τοϋ Μεουρσίου Εν λ. μ α ρ σ α π a. ς. ΤΟ μαρτ'ςαπάς, ώς έση-

μειώ&η, παράγεται εκ τοϋ Ί ταλικοϋ mazzapane. , 
u «Σιλίγνια καi. π/, α κ ι σ τ η (ιiλλη γραφι) rι;λακοϋντας) καί σφαιρία» Λ ε ο ν τ ι ο υ 

Ν ε α πόλε ω ς, Βίος :Συμει:Ον τοϋ κατό ΧριστΟν σαλοϋ, Migne Ρ. G. 93,1737 Β. 
εκείνοι τΟ &φρατόζεστο1• μετiΊ. τοϋ σησαμίου 

ήμείς δi:: τΟ χονδρόχυλον τΟ στ_ακτοκυλισμένο?• 

Η es s e 1 i 11 g- Ρ e r η ο t, Poemes. Prodromiques 3. 318. Βλ. καl Α. Κ ο ρ α η, "Ατακτα 

1. 162. 291. 
7 Τ a f e 1, Eustathii opu.sc. 295. 20. 
s Καί παραitήσεται μΕν ιiν'ι)ρ Άfiηναίος τράπεζαν πένησιν άρτου τρύφος φέρουσαν 

μόνον η εγκρυφίαν Ολίγον κρί-&ινον Μ. Τ r e u, Περl Εύft-uμίου νέων Πατρών τοϋ Μαλ

λάκη (Δ. Ι. Ε. Ε. 5. 203). 
9 Π. χ. Εν Α'ίνφ καl Λέσβφ. 'Αχχλιά = τέφρα. 

11 \ Έ\' Ήπείρφ. 

11 Π ο λ υ δ. Όνομ. 6. 88. 
n "Α-&ή ν. IΓ'.l13b. ΤΟν κλίβανον διαστέλλει τοίJ φούρνου και ό 'Αέτιος γράφων. 

οι:Πί&ον δΕ πuρώσας η χλίβανον η φοϋρνον καί Ο."ασπάσας τΟ πϋρ καl ξνflεiς πλίν&ον 
κά'(}ιε τΟν κάμνοντα» 'Α ε τ ίο u, Λόγος περt δακνόντων ζψων κεφ. νη'. Καl δ Σ υ μ ε ω ν 
Σ 1ί ί}, Περi τροφών δuνάμεω\' 19. 15, 
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πηλού χατασκευαζομένωv. Oi'Jroι ήμισφαιρικόν πως εχονrες σχfjμα 1 \}ερμαι
νόμενοι έrίθενtο UπΕρ τΟν έπl. ηϊς ί1ερμαν8είσης πλακΌς rιί1έμενον Ciρroν καl 
οϋτω συνεπλllρουν nlν εψησιν α\Jτοϋ η δπλώς δια τijς {)ερμότητός των i' δια 

- ο ()' () - ο () ο ' 1 
της επι εσεως ερμης αν ρακΙάς επι τ'ί'jς έξωτερικfϊς Επιφανείας των. το Οργα-
νον τοϋτο, τΟ όποίον φαίνεται δτι fiτo πολύχρηστον καft~ δλον τΟν μεσαίωνα 
μνημονεύει καl ό Μοσχόπουλος έν τψ περl σχεδών λέγωγ «κλίβανος σκείiό~ 
rι σιδηροίiν, έφ' ψ τους Cίρτους Οπτουσι πϋρ ύποκαύσανrες καi πuοακτώσα
σα,ντες αύτό» 2

, τΟ Οργανον, λέγω, τσίΊτο μεταχειρίζονται κα[ σt)μερον~ οί χωρι
κοι μ π ο γάνα ν η γάστρα ν 11 τ σ ε ρ έπα ν 11 π λ α κ l ν αύrΟ κατα τόπους 
καλοϋντες 11. 

Οί τϊi βοη{}είg κλιβάνου Εψόμενοι Ciρroι έκαλοίiντο κ λ ι β α ν ί κ 
1 
ο ι 4 η 

κ λ ι β'αν~τα ι 5 iΊ_κρ ιβ_ανίτα ι", πιίlανά')ς δΕ καl κ λιβάνι α η κ λ ι β α
ν ω τ α. Το τελευταιον τουτο συμπεραίνω έκ τοίi δτι νϊiν Εν Παγγαίω ol aϋrol 
λέγονται κ λιβάνι α, Εν ~Ανατολικϊ] δΕ Θράκη κ) ι β.α"· ε ς 7 ) ε'ξε, " 

_ " "c " 1 ν , ι ις, αιηνες 

δΕν είναι δυνατΌν 1·Ct Επλάσίlησαν έ:τ' Εσχάτων, κλιβανωr<Χ δΕ μαρtτρεί 
δ Θεσσαλονίκης ΕUστά{}ιος Οτι έλέγοντο έπl τών χρόνων του τα δια κλιβά
νου ψηνόμεvα κρέατα s. 

~σ διαρκώς δια n)v πεϊνάν του παραπονούμενος Πρόδρομος &ναφωνεί 
που &πογοητευμένος. 

8.1ι ;'jμφι παραζvμωτης, ι'j δοvλευτης μαγκίπου 
προφου'ο>'ια κα" ' ~ ' ' c ' ~ , ~ 

· '- • 1' να εχορταινα και ωσα1' εμενα1' εlχεν ~J. 

, ΤΟ: ,προφ~ύρνι~ ταίiτα συναντ,Gψεν καl &λλαχοίi τών Προδρομείων ποιη
ματων, εν\Jα αναφερεται π ρ ο φουρνι ν λιπανάβατον, πίττα έίς·τΟ τηγάνι ν 111. 

O'L έκδόται τών Προδρομείων ποιημάτων μεrέφρασαν τα προφούρνια, 

1 Κυρίως ήσαν πλατύτεροι κάτω. 

~ Μ ο σ χ οπού/, ο υ, Περl σχεδών σ. 13 (Εκδ. Rob. Steph.) 

. ' Μ π ο γ &_ν α λέγετ~ι έν Πελοποννήσφ, γάστρα έν 'Ηπείρφ, γ ά σ τ ρ 0 ς Εν Εύρυ
τανι% τ σ ε ρ ε π α ~ν Κεφαλληνίif καί π λ α κ i ν ~ν Πόντφ. 

• Ά -6 ή ν. ΙΓ'. 113 b έκ της Αατιν. clibanicίi. 

~, ·~ -6 ή"; ΙΓΌ ~_15 e «"~.ρ~ον μι3ν otiν συμφέρει iσiΗειν (τΟν ι3πιληπτικ0ν) τΟν κάλ
λιστ ωπτημενον~ α~ιστα δ εζυμωμένον καΙ μάλιστα τΟ.ν κ λ ι β α ν ί τ η ν» 'Α λ ε ξ. 
Τ ρ α λ λ ι α ν ο υ 1. ο4.1 \ Pusclιruann) ~κάλλιστvι μi::ν ούν εiσι τών λοιπών άρτων οί 
κ~ ι β α,, τ τ α ι ... Sφεξης δΕ οί φ ο u ρ ν τ τ α η. Σ υ μ ε ω ν Σ ή tι, "Εν{}·' &ν. 19.15. Βλ. 
και Η. Β 1 ίi m η e ι-, "Eνtl' &ν. 1. 82. 83. 

' Ά i! ή ν. ΙΓ'. 109 e. 
7 Έν ΖαγορQ. καi γ κ λ ι β ά ν ε ς. 

,s ·~:φ:ίνετ~ι δ~ τ.Ψ τ~ιούτ~ λόγφ καί ~00ς &~έρ~..ηοι εϋοντο ύες εν τίi ρη-6είση δαιτί. 
Και ~υκ .. α~εικ,~ς ?υδε το~το, "ει τις διανοοιτο τα μεχρι καί εlς Ciρτι διάφορα κ λ ι β α
ν ω τ α, η, ως αν ο κωμικος ειποι, κριβανωτι:Ι. 1286.18. 

~ Η e s s e J i 11 g- Ι) e r η ο t, Poenιes PΓOJωιniqnes 4· 98. 
'ι' HesseJing- Pernot, "Eνtl' ύ.ν. 2. 26 h. 

Γ 

ι 
I 
I 
! 

I 

;dνόματα καl εLδη δ:ρτων κατιi tούς Βυ'ζαντινο-&ς χρόνόυς. 

κατd τΟν Κοραην 1, preιniers pains sortis du four 2, ό δε Μιχ. Στεφανί

δης ί]ρμήνε~σεν ώς τεμάχια ζvμης, δι" Jiv προεδοκίμαζον ri]ν ι'iερμαντικi]ν 

δύναμιν τοίί φούρνου 3• 

Το πράγμα κα\ 'l λέξις σψζονται καi σήμερον ~τι. 
Αί οlκοδέσποιναι νίiν κατd τακτην ήμέραν τής έβδομάδος ζυμώνοϋ

σαι, πολλάκις, Οταν φουρνίζωσι, στεροϋνται ά'ρτου. cιΙνα λοιπΌν προχείρως προ

μηftευftώσι τοιοίiτον, λαμβάνουσαι ζύμην μη ύποστ&σαν τελείως την ζύμωσιν 

καl εlς σχi]μα πίττας αύτην σχηματίζουσαι τ1Ίν φουρνίζουσι καl την έξάγουσι, 

πρlν γίνη τΟ κανονικΟν φούρνισμα. Αί τοιαίiται πίτται καλοϋνται EV 'Άμοργψ 
προφοϋρνες, μπροφοϋ ρ ν ες δ~ έν τΌ παρ" αUτ1Ίν νησίδι cΑρακλει(ί 4, 

αUταl δ~ είναι τα προφούρνια τοίi Προδρόμου. 

Εύ&Uς &νωτέρω εlπον δτι τό: προφούρνια κατεσκευάζοντο έκ φυράματος 

μl) ύποστάντος τελείως την ζύμωσιν, δι" δ και λειπανάβ-ατα καλούνται 
ύπΟ τοίί Προδρόμου 5, Οtι δΕ συνψ'tιζον o'L Βυζαντινοl να τρώγωσι λειπανά
βατα μ<ίρτυς καi ό Θ. Βαλσαμών, δστις λέγει ψέγων· <καi 1]μείς άδιαφόρως 

έσ-θ{ομεν ά'ζυμα τα λεγόμενα λειπανάβατα» 6. 

Φαίνεται δτι κατό: τΟν μεσαίωνα oL Ciρτοι διηροίiντο εlς μ α λ ακούς 7, 
πι-&ανώς καl άπαλοUς καλουμένους 8, καl εlς διπυρίτας, τους Οποίους μετε

χειρίζοντο μΕν καl έν τfi οlκιακfi οlκονομί~, κυρίως δμως έν τψ στρατφ διό: 

τΟ κοϋφον καl τΟ Ciσηπτον. 

eo κατ~ Εξοχήν διπυρίτης Ciρτος, ώς .εκ τών άγιολογικών καl στρατιωτι

κών κειμένων, έν μέρει δΕ καl έκ rών μεσαιωνικών γλωσσαρίων διδασκό-

1 Κατό. τΟν Α. Κ ο ρ α η ν, "Ατακτα 1.176 προφούρνια εtναι τι:Ι. πρώτα όπτώμενα είς 

τΟν φοϋρνον, τά πρώτα συρόμενα Εξω. 

~ Η e s s e I i 11 g-- Ρ e r 11 ο t, ''Εν{}' άν. 233. 
3 Μ ι χ. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ, Φυσιογνωστικι:Ι. έν Λεξικ. Άρχ. 6. 233 . 

~ ΤΟ προφούρνιν έν Σκύρψ λέγεται π ρ ό φ τ ο (π ρ ό ο π τ ο ν; π ρ ό π ( ι)τ τ ο ;) 
και έν Κύμτι ρ ο δ ι ν ή. 

'' Η ess e1 ίn g- Ρ e Γnο t, "'Εν{}' άν. 2.26 h. 

G Εtς τΟν ΙΑ'. κανόνα·της έν Τρούλλφ Στ'. Οtκουμ. Συνόδου. Ράλλη- Π ο τ λ η, 

Σύνταγμα 2. 329. 
7 "Αρτοι μαλακοί μοδίου ένΟς &ναφέρονται ύπΟ τού Δ ο ύ κ α, "Ιστορ. 322. 3. 

Μ α λ α κ Ο ψ ω μ i εν Αίγίνυ καi μ α λ α κ Ο η μ α λ α κ ο ίί ρ α έν Σάμψ λέγεται ό άπα
λΟς καi πρόσφατος άρτος, μαλακiι δ' fν Βουρβούροις της Κυνουρίας ή ψίχα τοίί 

άρτου, κατ' ιiντίitεσιν πρΟς τ-fιν κόραν, 

s "Α π α λ Ο έν ΘήρQ: καl π α λ Ο έν Καλύμ"φ λέγεται ό κρί'6ινος μαλακΟς άρτος, εν 

άντι'fiέσει πρΟς τΟν σκληρΟν διπυρίτη ν, όστις έν Θήρq. καλετται σκίζα. Έν Κρήτη 

άπα λ Ο λέγεται ό άρτος κα&' δλου~ έν &ντι'όέσει' πρΟς τΟν διπυρίτη ν. Σημείωσαν Οτι 

καi παρ' &ρχαίοις ό άπ:αλΟς ήτο ε1δος ιiρτοu. Ά {}ή ν. Γ'. -113 b. 

ΕΠΕΤΗΡ!Σ ΕτΑJΡΕ!.ΛΣ BVZANT. ΣΙ1ΟΥΔΩΝ, έτος Ε'. 4 
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με{}α \ Ε-καλείτο παξαμάς 2, παξαμάτιον παξιμάδ ιον4, παξα

μάδι(ο)ν 5, παξιμάδιν 6 καt παξαμίδα 7 κα\ έν Κύπρφ καrα ωvς 

τελευταίους αί&νας π ο ξ α μάτι ν a. 

Τού παρόν.τος βεβαίως δεν είναι να έξετάσω, αν ή λέξις παράγεται έχ 

τού Πα~άμου τοϋ yράψαντος άρτοποιητικΊlν 9 η αν εί-ι,ιω Ρωμα'ίκΊl 10 11 Αίyυ
πtια)(11 η Κοπτικtl δια τοϋ μοναχικού βίου είσελ&οϋσα είς τfιν μεσαιωνικ1lν 
cΕλληνικήν 11 

Είς τα πράγματα άποβλέπων 'λέγω δτι ό παξαμiiς κατεσκευάζετο συη]-

3ως έκ κρι{}fjς 12, ιιrα είχε δέ, τουλάχιστον άπΟ τοϋ IB'. αίό)VΟς καl έντείiι<)·ε\•, 

τΟ γνωστΟν σημερινΟν έλλειψοειδΕς σχήμα, Cί.λλως τΟ τμfjμα τοϋ Ι.χftύος τΟ έκ 

rώv μέσων αύτοϋ &ποκοπτόμενον, τΟ Οποίον εχει τοϋ σημερινοίί παξιμαδίου 

τΟ σχfιμα, δεν .a-α έλέγετο ύπΟ τοϋ Προδρόμου παξιμάδιν 12• 

Τώρα αν δια της λ. παξαμdς ένόουν καi είδος Cί.ρτου μικροϋ καl στρογ

γύλοu, ώς νUν έν Γριντίiδες Χασίων 11 κουλουρtου, ώς έν Κηπουρει<{) τών 
Γρεβενών, δΕν δύναμαι να βεβαιώσω, μολονότι είς τοίiτο ίϊγει καl ό Ορισμός 

<iiς συνωνύμου μάζης ώς ξηρού κα\ σ<ερεσϋ &ρηδίου 14. 

1 Βλέπε τΟ Έλληνικό~ γλωσσάριο\' τοίί Dtt Cange έν λ. π α ξ α μ aς, π α ξ α μ ά
τι ον, παξιμάδιον. 

2 Λέοντος, Τακτ. 13. 11 (Ρ. G. 107, 845 C), Σ~ u t δ α ς έν λ. πάξαμος, Λεξικόν 
Κ u ρ ί λ λ ο υ έν λ. καχρυδίας. ΤΟ έπ' Ονόματι τοϋ Ζωναριi λεξικΟν έν λ. δ ί π υ ρ ο ς καi 
καχρυδίας. 

s Κ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκftεσιc τfjς βασιλείου τάξεως 658.11, 659. 8, Ι. 
Τ ζ έ τ ζ ο u, Σχόλια είς τα ''Έργα καl τιiς Ή μέρας στίχ. 588. 

~ 'Ήδη παρι1 Γ α λ η ν ψ 14. 554. Paxίmacium καλεί τό παξιμ(ί.διον καi ό Λιουτπράν
δος έν τfi πρεσβείq. του· Σ. Ζ α μ π ε λ ίο u, Βuζανtιναί μελέται σ. 570. 

;; 'Εν μεσαιωνικαLς παροιμίαις Ν. Π ο λ ί τ ο u, Παροιμ. 1. 25. Παξαμάδιον καΙ. έν 
τοίς άποψ3έγμασι τών πατέρων καi έν ταLς: Χιλιάσι Ι. Τ ζ έ τ ζ ο u, Χιλιάς 2. ίστορ. 40. 
στίχ. 574. 

6 Η e s s e 1 i η g- Ρ e Γ η ο t, 'Ένft' &.ν. 3. 97. 179. J. S c h ιη i t t, Τό χρονικόν τοίί 
Μ ο ρέω ς στ~ χ. 8293. 

7 Παλλαδίου έπισκόποu Έλενοuπόλεως, Λαυσιακ. κεφ.lδl. Πβ. καi 
την άνωτέρω μνημονευttείσαν κ ρ ι{} αρίδα. 

~ Λεοvτίου Μαχαιρά, Χρονικ. 86.19 {Εκδ. Milleι·-Sathas). 
9 'Α 'fi'ή ν. Θ'. 376 d. Π β. και Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα 1. 259. 

10 Σ ο υ ·t δ α ς έν λ. παξαμάς καί λεξικΟν Ζωναρά έν λ. δίπuρος. 
11 Α. Κ ο ρ α η, 'Ιπποκράτους περί άρχ. Lατρ. σ. 143. 
12 Καχρυδίας Cίρτος ό έκ κρι"6-ής γινόμενος παξαμάς' λεξικ. Κυρίf.λου, κcιί καχρuδία~ 

ό έκ χρι-ι:tης άρτος, Ον παξαμάν λέγομεν λεξ. Ζωναρ, έν λ., Πολυδ. Όνομ. 6.33. 72. 
13 καl ξtφιοτράχηλον παστόν, κυπρ[,,ου παξιμάδια,, 

dν-6-' ο-i'ί άλλοι κώδικες δίδουσι κυnριναρίου τl)·ν μέσην. Hesseling-Pernot,"'Eν-3' άν. 171. 
1 ~ Ι. Τζiτζοu, Χιλιάδες χιλ. 2 ίστορ. 40 στίχ. 574. 

'Ονόματα καί εtδη &.ρτων κατό. τοtς :Βυζαντινοiις χρόνους. 51. 

'Η μiiζα παρ' &ρχαίσις ε\χε βεβαίως πσλl.<iς σημασίας, μία δ' έξ αi>rών 
fιτο καi ~1 τfίς ζύμης i1 τοϋ μαλακοϋ μέρους τοϋ άρτου 1

. 

την ~ημασίαν ταύτην δια τΟν μεσαίωνα πιστοποιεί τό τε ύ~Ο τοϋ i. 
Τζέτζου λεγόμενον «μάζα τΟ &παλΟν παρU τΟ μη Cί.ζα τις είναι» 2 Wς καl ή 
ση μερινη ση μα σία τijς λέξεως έν Φιλιππουπόλει, gνι'tα μiiζα λέγε<αι ό μη 
καλώς έψημένος, &λλ~ ι1μ0ς &πομείνας Cίρτος 3

. ~ , ~ 
~Η λέ'Εις δμως φαίνεται Οτι κατα τοiις ΒυζαντινοVς χροvους, και μαλι

στα τοiις oiχl παλαιοτέρους 4, έδ1lλου τόν τε κρί{}ινον Clρτον 5 καl δη καl τΟν 
διπuρίτην άρτον, τΟ π α ξ ι μ ά δ ι ο ν. Περl τούτου πεί-8-ουσιν άδιστάκτως τα 
έξijς χωρία «δαπάνη ν παξιμαδίου, τουτέστι μάζας~ 6 «μάζα τό άπαλόν παρα τό 

, , ξ ' 1 ' ' ο παξαμά μη άζα τις είναι, ού μην δΕ κα{}ως φασι το πα αματιον» «μη γαρ τ _ -
διον uάζαν άλλ~ Ciζαν λέγε)} 8 «dρτος δΕ δ μέγας καl Clρτιος καν οι των γραμ-

, ! - ' ξ ' ' ' ' 'δ 9 ματικών γριφοπλόκοι μάζαν μάλλον καλοuσι το ηρον και στερεον αρτι ιον -. 
"Εν τέλει fλς μάς έπιτραπfι να ε'ίπωμεν Ολίγα τι να καl περl των π ο λ ι-

τικών καl παλατίνων Ciρτων. 
Μαρτυρείται δτι τΟ πρώτον Εν 'Αντιοχείq; ό Άντιοχεiις 'Αρτάβανος 

"Ψ ι λ 0 < ί μ ω ς gρριψεν έν <U καλσυμένη Δάφνη rοίς δ>]μοις καλάμια συ_ν
τόμια πο.λλα Clρτων διαιωνιζόντω: καl Εκάλεσε e τοιJς Ciρ~ους-< π ο~ ι τ ι κ ο υ~ 
δι& τΟ τfι ίδίq; πόλει τούτους δωρησασ-8-αι» 10. Οι πολιτικοι ου:οι αρτοι (~αρ~ 
Λατίνοις panes civiles) διά μίαν tlμέραν έκαστος Εξαρκουντες, δι' ο και 
η μ ε ρ ι α ί 0 ι καl η μ ε ρ ή σ ι ο ι, Εν τοίς κει.μένοις καλούμενοι Εκλήftη~αν 
οητως Wς διανεμόμενοι πρΟς πολίτας καi έν πόλεσιν. ΟΊ. τοιοϋτοι διεvέμοvτο 
κατόπιν παρουσιάσεωζ σχετικών συμβόλων καl ούχl μόνον είς τσUς πένητας· 
έν τfi πρωτευούσ'!} μάλιστα &.πΟ Κωνσταντίνου τού Μεγάλου ΟΟνομάσftησαν 

' ' λ' ' ι: λ~ ν π α λ α τ ί ν ο ι ώς άπό τοϋ παλατίου εις τους πο ιτας παρεχομενοι ως εγουσι 

οι χρονογράφοι ιι. 'Ιδο~ τί λέγουσι τα σχετικα κείμενα. «~Εν δΕ τfι συμπληρώσει 

t Γ α λ η ν 0 υ, Περi. τροφών δυνάμεων 6.509. Περί τfις τών άρχαίων μάζης πβ. 
Η e r n1 a n η- Β 1 ίi ιn η e r, Griecl1. Privataltert. ·1 2t8. 

2 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο -u, Σχόλια είς "Εργα και Ή μέρας στίχ. 588. 
s Μ α ζ α εν Βουρβούροις της Κυνουρίας καt ά μ ά ν τ ζ α εν ΆρΚαδίι;.ι λέγεται σuμ· 

παγές χώμα. 
t Α. Κ ο ρ α η, Ίπποκρ. περl. άρχ. tατρ. 143. 
5 Π β. Α r s e n i j, Vier bislιer nicl1t edierte Homilίen σ. 178, ένftα λέγεται «μέχρι 

φαύλου τριβωνίου η μάζης κρι-3-ίνης άφοσιούμενοι tiιν σuμπά"fiειαν». 
6 Βλέπε Du Cange έν λ. πίστος. 
; Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια είς "Εργα καi Ή μέρας qτίχ. 588. 
8 Ι. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 2 ίστορ. 40 στιχ. 574. 
9 Ι. Τ ζ έτζο υ, Σχόλια είς 'Έργα καί <Ημέρας στίχ. 588. 

Η' Π α σ χ ά λ. Χ ρ ο ν ι κ. 490. 7 έξ. 
ι ι Κατ' άλλην γνώμη ν οί άρτοι ώνομάσ6-ησαν τΟ πρώτον παλατίνοι 00ς παρεχόμενο ι 

είς τοi.ις άy&ρώπους του παλατίου. 



52 Φ. Κουκουλέ- 'Ονόματα καί είδη &ρτων κ α τΟ: τοUς Βυζαντινοiις χρόνους. 

της ύπαrείας αύtοίi ερριψεν Ε\' Κωνσrανrινοuπόλει χαρίσματα τοίς Βυζανrίοι,.. 
καλάμων συντόμια Ciρτων 1lμερησίων διαιωνιζόντων ... οϋσrινας Ciρτους Sκάλεσ~ 
π~λατίνους δια τΟ έκ τοϋ Παλατίου ρογεύεσ&αι roUς αUroUς ίiρτους ... &φο
ρισας πρόσοδο ν ύπf:ρ αύτών έ~ τών ίδίων καl καλέσας αύτοlις πσλιτικοUς" ι 
:Π α,λ α τ ί ν ο ι εlδος &ρ των, οϋς έφιλοτψ1]σατσ τψ δήμφ Κωνσταντίνος 
ο Μεγας~ 2. 

Οί &ρτοι ούτοι, ι:'δν δ άριιΊ-μΟς Εν Κωνσταντινόυπόλει άν1lρχετο είς 
δκηD μυριάδας 3 παρείχο ~ ' ~' ~λ' , ντο εις τους ποΛιτας, του αχισrον μέχρι τών τελευ-

ταίων αίώνωνι ώς βεβαιοί ό ΨευδοκωδινΟς γράφων· "«~Ε φ ι ι.~ r ι μ ή σ α τ 0 

~Ε rψ δημφ (Κωνσταντίνο; ό Μέγας) κα&' δν ύπάτευσε χρόνον &ρrο"υς 
ημερησίουςι δνομάσας αύτοiις π αλά τ ί ν ο υ ς ώς Εκ τοίi Παλατίου χορη
γο~μένους, καl οlνον καl κρέας καl €λαιον καl σιτηρέσια τάξας1 ι:'δν και ~έχρι 
του νίiν ή πόλις απολαύει τών ύπ' αύτοϋ ριφέντων καλάμων. φέρουσα τα 
γνωρίσματα» 4. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Ι. Μ α λ ά λ α, Χρονογρ. 322. 20. 
3 Σ ο υ ί δ α ς έv λ. ;ταλαtϊ,•οι καί η u C a η g e, Constan tinopolis Cllristia11a βιβλ. 

2 σελ. 158. 

~Βλέπε τΟ γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ. παλατί\·οι. 
' ψ ε \J δ ο κ ω δ ι \' ιJ σ, Πάtρω. ΚωνJC·J.Ι'Cl\'ΟU:τόJ.εω; 2. 13 9. (ί (€κδ. Γreg·er). 

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ 

ΕΚ τΙ-ΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Κατd τΟ Ετος 1910, ύπηρετών Εν τίρ πρωτοδικείφ Άργυροχ.άστροu, Εσχον 

ηΊν εύκαιρίαν να αντιγράψω τας κατωτέρω δημοσιευομένας Επιγραφας και 

έν-θυμ1l,σεις Εκ διαφόρων τόπων της Βορείου Ήπείρου. 
Αί έπιγραφαl &.νά)rονται είς τΟν ] βον, 17ον καl ] gον αιωνα καl είναι 

ώς έπl τΟ πλείσrον κτητορικαί, ηrοι δηλωτικαl τfjς κτίσεως 11 ανακαινίσεως 

καl διακοσμήσεως ναών καl μονών καl άναμνηστικαl τfίς άφιερώσεως αUτοίς 

ίερ<iιν έίκόνων, σκευών, ακινήτων κτημάτων κ.λ.π. 

ΑΊ Ενθυμήσεις είναι μικρcΧ χρονικό καl ίστορικό σημειώματα, ε'ίτε 

γ•γραμμένα /;π\ τών παραφύλλων βιβλίων 1] χειρογράφων, ε'ίτε κεχαραγμένα 

Επl κιόνων ·ναών, &νάγονται δ8 εl.ς τΟν t7ον καl ιsον αl.ώνα καί rινες είς τας 

άρχιiς τοϋ ιgου. 

Τιiς έπιγραφUς και Sηl)ιψήσεις ταύτας κατέταξα κατ<Χ τιi χωρία και τιiς. 

μονάς, Εν-θ·α ύπάρχουσι, καl κατ& τc'χ τμΙlματα, εLς τα όποία αύτα ύπάγονται, 

κατα ηlν Παλαιό\tεν ύφισταμένην διαίρεσιν τfίς χώρας, ilτοι της Δροπόλεως, 
Πωγωνίου, Ζαγοριάς, Λιούντζης, Ρίζης, Τεπελενίου, Πρεμετijς, Δελβίνου. 

Μετ~ αίJτών συμπαρατί8ενται έν τοίς ο'Lκείοις τόποις και βραχεϊαί τινες 

σημειώσεις περί τινων χειρογρά_φων κωδίκων, &.ποκειμένων έν ταίς ίεραίς 

μοναίς Τσιατίστης καl Κάμενας. 

ΠρΟς τούτοις &ντέγραψα, 8v τισι .πλiιρως καl Εν τισι συναπτικώ;, καΙ. 

τον έν τfi lερ<) Μ η τροπόλει Δριiίνουπόλεως &ποκείμενον , Κώδικα τijς Έπι

σκοπijς Δρυϊνουπόλεως καl ~Αργυροκάστρου» έπι τών ήμερών τοϋ πολλάκις 

Εν ταίς έπιγραφαίς μνημονευομένου ~Επισκόπου Δοσι-8-έου, έν Ετει 1760 
Σύνοψις αt!τοϋ δημοσιευ/Jήσεται Ιiλλοτε. 

Έν τfi προκειμένη δημοσιεύσει έτηρή&η ή δρ/Jογραφία του πρωτοτύπου. 

~ΕντΟς &.γκυλών Ετέθησαν συμπληρώσεις τινές. "Αλλαι, εύνόητοι, παρελείψθη

σαν. ΠρΟς διάκρισιν τών στίχων τοϋ πρωτοτύπου έτέ8ησαν μικραl γραμμαι 

κά{)·ε(οι, 
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ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ 

Ναός τσϋ ΓενεiJ.λίου τijς Θεο-ι:6κοv 1 

1. "Επl τοϋ (παλαιοτέρου) λι{Ηνου τέμπλοu 1 κεφαλαίοις, χρώματι: 

« t Ανηστ:οριθει το παρωv διάστηλον διd συνδρομείς, και 

[εξόδου του θεοφιλεστάτου έπισκόπου Δρι-

1'Ονπ6λεος κυροV .Σιμεώ1' διd: ψυχηκ1}11 αυτοV σωτιριαν: έπl. 
[ετους ,ΖΙΘ [ 1501] Σεπτεμ6ρίο ΙΒ.». 

2. Έπ\ τijς εν τiρ τέμπλφ εlκόνος τοϋ Προδρόμου: 

"1798 
διd χειρδς Λαζάρου j έξ απά11ω Σουδε1ιd Ζαγορfου :; . 

3. Έπ\ τijς είκόνος τijς Κοιμήσεως τ~ Θεοτόκου: 

'1798 μαρτwυ 20 
δια χειρός Λαζαρου lξ άνω σ(ουδει,ιJ.) I Ζαγορι)ου>, 

4. Έπ\ είκόνος τοϋ Άγίου Δημητρίου: 

« 1802. Αύγούστου 1 ». 

5. Έπt είκόνος τοϋ Ά γ ίου Γεωργίου: 

« 1R02 ''· 

ΖΕΡΒΛΊ'! (ij ΖΕΡΒΑΤΛΙΣ) 

Ναος τής 'Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 1 

1. Έπl λίftου πωρίνου έντετοιχισμέν?υ έπl τfjς έξωτερικfίς Επιφανείας 

τfjς δυτικfίς πλευράς τοϋ ναού, είσl γεγλυμμένα έκατέρω\1εν σταυρόϋ τάδε: 

'Ετους ,Ζ'1Α [ 1583) 
[(αληστου Μοναχου ». 

! Ό ναΟς οί'ίτος, σταυροειδfις μετd τρούλλου, τυγχάνει ίκανώς άρχαίος, της ιiρχι· 

κης κτίσεως αύτοϋ <ivαyομέvης ύπΟ της έπιτοπίου παραδόσεως είς τους χρόνους τijς 

βασιλείας 'Αλεξίου toU Κομνηνοϊι, ώς άναφέρεται καl εν τινι νεωτέριι. έπιγραφfι τοϋ 

έτους 1883. ·~τυχ&ς €.χει. ύποστη πολλdς έπισκευάς, κατό: δ8 τΟ προμνησftΕν ετος έπε

χρίσftη τΟ έσωτερικΟν αύτοϋ σχεδΟν έξ όλοκλήρου. 'Ίδε περιγραφην αUτοίί ύπό Φ ρ. Β ε ρ· 

σ ά κ η έν «'Αρχαιολογικfι Έφημερίδι» τοίι ετους 1916 σελ. 114 καί ε., καί συ\'Οπτtκl)ν 
ύπό Δ. Εύαγγελίδου έv «Νέφ <Ελληνομνήμονι» τόμ. 10 σελ. 462. 

2 'Ίδε περιγραφήν αUτοU ύιτό Φρ. Βερσάκη έν τοίς «Πρακτικοίς της Άρχαιολο

γικi')ς Έταιρείας~ τοίι ετους 1914 σελ. 248 κ_αl έπ.-Ό ναός οίiτος, σταυροειδής μετα 

τρούλλου, εΙναι κατάγραφος Εσωτερικώς. Άτυχώς οί fl-όλοι αUτοίί διερράγησαν Εν τισι 

σημείοις καί έντείiftεν ύφίσταται κίνδυνος καταστροφfις τών τοιχογραφιώ''• άλλό κ11i 
αότοίi τοU vαoU, Ο,ν μή έπισκευασftij. 

'Επιγραφα\. καί ενθυμήσεις έκ της Βορείου 'Ηπείρου. 

2. ;~'Ανω&εν τfjς εσωτερική; δυτικής &ύρας, χρώματι: 

« t Ηγερθη έκ ΌάθρωJ' καί ίστορ1}θη 
ο πά1'σε;ττος καi θείος ναος τijς ύπεραγίας 

έ~·δόξου δεσποίνης 1jμώ1' Θεοτόκου 
δ • δε' καi άειπαρθέJιου Λ1αρίας: και η σι.Ψ ρομη 

όλον γέγονε1' : 
Ετοvς ,ΖΡ!δ f = 1606] 

• 1-Ιστορίθη δέ καl διd χειρc'Ίς καμοfJ τοV δ.μαρτολοϋ 
Λfιχω)λ κal ..ιΥικολάου ». 

3. ~Επl τfjς προ-&έσεως: 

«'ΙωάJΨΟV ίεοέως και 1'tκολάου και ζαφείρος I 'αψιε' [~ 1715). , I , , 
αφιερωσεν 0 παπα κVρ __ ~!:οάννης καi Πρωτοπ,απας χ~ ρα~ια εις 
τδιι και~: πον στρεματα λε Ι και εγραφε τα ονομα I τα του εις τ~}J' 
πλ.άκα 1 καt δποιος τα που λ η i ση καl δεJ' μνημονεύσn 11d Sχn I τψ' 
κατάρωι πjς Παναγίας ! καi τΟν άφορισμΟν τοiί &ρχιεiρέως άμl]J'». 

4. 'Επl του άργυρου φωτοστεψάνου τής είκόνος της Θεοτόκου, (Εκ 
δεξιών προς aριστερά): 

· 1\t J(οροvα τις 11αναγίας &π Ο ΖερΌάτες t 
Πανο διμο Πιτροπος / 1786 ». 

5. 'Επl τοU φωτοστεφάνου τοϋ Εν τίϊ αUτfι είκόνι Χριστοϋ, 
δεξιών προς aριστερά) : 

« ·i· Πορονα του 
Πανο διμος 

Χριστου απο ΖερΌάτες 1786 ·j· 
Πιτροπος τις Παναγίας». 

(έπ' 'ίσης έκ 

6
. 'Επl τοϋ &ργυρ_οϋ φωtοστεφάνου τfjς είκόνος τοϋ Χριστοϋ, (όμοίως 

' ' . ~) έχ δεξιών προς τα αριστερα : 
(\.·;· .J(οοονα του Χοιστου απο τιν Πωιαγία 

Ζε;6άτες 1786~ Πα11ο διμος Πίτροπος>>. 
' 

7. Έπ'ι σταυροU: 
«t ο τιμηος στα 

υρος υπαρ 

χι του Π(α)πακου 

λε του Σακvλα 

ριου εν ε(τει) 

1737 μην 
Ιανουρριου 

κ ς 

Παναγηα 

ΖερΌάrε». 
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8. Έπl άργυροϋ tJυμιατοϋ: 

«Σταμ.ατη δουλος Χριατ:ου 

το" μπαrερα ςΑC ΚΡΑ ΘC 

Μπροσιλοσε τΟ θημηατο 
στη 1liπαναγια)). 

9. Έπi τοϋ άργυροϋ Επικαλύμματος ίεροϋ Εύαγγελίου: 

((i· J(τημα τις ιερας εκλισιας έπ ονο,ιιαrι 
της υπεραγιας Δεσπιης ιμω• Θεοτοκου 

εκ χωρfου Ζερ6άτες δαπανη τις αυτις 

εκλισιας . .Συνδρομη Π~του Βαγιας επιτρωπον 
Παπαγικολα κε .Στα6ρο εκώμη Ζερ6ατες 

1815 Ιου>•ιου 10 Χήρ Δημητριου Ραμου 
εκομις Καλιτες». 

ΜΟΝΗ ΔΡΙΑΝΟΥ 

Έν τ ψ εtς μνήμην τijς Κοιμ1]σεως της Θεοτόκου τιμωμένφ Ν αφ: 

1. Έπl τί'jς κορυφής τijς δεξιq τ ψ εtσιόντι μέσης ση]λης: 

4-"Ετους ,ZOz (=156'.9J εστιθηκαν η κολωναις δια χειρος Καλιατου μοναχοϋ» 
2. 'Άνωι'tεν τfjς εξωτερικής ι'tύρας: 

«'Επη έτους ,ΖΡΙΒ (Ι) Θ) { 1604 1j 1611}> 

3. ~Επl της έν tψ tέμπλφ είκόνος τού Χριστού: 

«Δεvσις Ιωσηφ lερομοJ•άχου>). 

4. Έπl τijς &ριστερq: μέσης στήλης τa έξης χαράγματα (κα~α χρονuλο-
γικην σειράν). 

α') 'Τ «1\εωφιτος ιερο,ιιογαχος I αμαρτολος (ύ.)ς) _οvδεις αι·θρωπος 

,ζρκη [ 1620 ]». 
6') «Ετους ,ζρλ-;-' [-1628] εχειροτωιιθι διακοJ•ος ιοαν

ης μαιου λα ετους ,ζρλζ { =1629». 

γ') '< ΕχηροτοJ•ιθη I ω Γlαπασυμεων Ι εJι μινι υω•αριος 

ετους ,ζρλη [-1630}». 

δ') « Ετελειοθι ο τιμιος αταυρος εν μηνι 

αυγουστο ι ς' &:π ο εξοδο1• του 

πανιεροτατου μητροπολιτου Βαι 

λαγραδων κυριω Ελευθεριω 
και δια χt-ρος εμου γικολα~ 

ου απο χορα πτερω 

,ζρλη [ 1630]. 

•Ε:τιγραφαt καΙ έν-&υμήσεις έ-:/. της Βορείου 'Ηπείρου. 

ε') (( ΔανιηJ .. ιερομόναχος I αμαρτολος ος ουδεις ανθρωπος 

,ζσμδ (;)». 

στ') «Εlς τοVς αχ1ι /=16'50} ηλθαμεν! &πΟ η)ν μολδο6λαχίω• 
έγΟJ ό Παπα- Δοσίθεος I ό 1}γούμει•ος του άγίου I Γεωργίου 

' 'π Δ ' I \ ' ,, ' I I , 'δ και ο απα - ιονυσιος και ευγαι.αμε το χρεος 1 χιΑtα ες 

Δ'(;) liαπρα ! Ka'i δποως: βάλη .zρέος I απΟ έδUJ και έκή_!!ε1' 
vd I εη'αι αφορισμέJ•ος απΟ I Προς καί ύοϋ και αγιου Πτος 
καί να εχη καί τφ•IΠαναγιαν άJ>τιδικοJ•:και πολεμηογ αμΥjν». 

ζ') "τ,ϊς (vπ)aπα,της εγε>•η Ι κα εγο ω διακσς 

αχοε [=167.5}''· 

η') « Δανιηλ ιερομο1•αχος I και αμαρτολος 
αψ6 / 1702/"· 

Ο') «1181». 

ι) «Μεθόδιος 'Ιερομόναχος I ο Κερκ. 

ιά) 

1796 δητο·ις'». 

<<Εγινα εγο ο Ι j οωιις I ηεροδιακονος ετους 1804 ,ιιαρτιου 

ι6') <<Διω1•ισιος ιερομόναχος». 

ιγ') «'Ιωακείμ ιερομόναχος» 

ιδ') Ζαχαρίας ίερομόγαχος 

Ανανίας » 

Χρίσανθος 

Βενιαμιν 

5ϊ 

ο. "Επl της εν τ ψ !ερψ βή ματι καl &ρισtερq στήλης, τα έξης χαράγματα: 

α') «1796 

Λ1εθόδιος ιερομω•αχος ό Κερκιρέως». 

6') «1800 Γρηγόριος I ιερομόναχος'. 
6. Έπi τijς εξωτερικης επιφανείας rfiς &ψίδος τόδε το χάραγμα: 

«165U». 

7. ~Επl λιiΗνης πλακΟς άνω δεν της εlσόδου του μαγειρείου: 

«1775 

αψοε» 

~Επl τών έν τΌ ΜονΌ άποκειμένων Lερών σκευών ύπάρχουσιν αί έξης 

επιγραφαί. 

8. Έπl της βάσεως επιχρύσου ποτηρίου: 

«Ο ευσε6εστατος Βασιλευ πασης Μοσχο6ιας Μιχαυλ 

Θεοδοροτζκι αφιερσσα το δισκο7tοτιροιοr του 

::.
( 
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σε6ασμια Λιfοιιη της Κοιμησεως τις Γlαναγιας 

εις τοποJ' εκαλοv/λενου Δρυαγου δια ψιχηκη 

μου σ(ωτη)ρια». 

η. Έπl σταυροϋ περιφερικώς: 

(-:-;

4 Ο μειι θιως κω πωισε6άσμιως σταvρος εγεJ'ετο 

δια δαπα11ις ται ταν προηγουμεJ•ου Θεοκλιτου 

και αφιεροσα σω• του της Κοιμισεως Παvαγι(ας) 

Δριαγου περι ,UJιημοσφ•οJΙ του και tOJ' γο 

11εωγ αητου Κυριακη ιερεως και Χριστος 16''72». 

10. ~ΕπL Ετέρου σταυροί! μικροϋ: 

"·i· Δια εξοδοv της δουλης τοv Θ(ε)οϋ 

Α1•ασταση ετελιοθι ο τψι{ος) 

Στ(αυ)ρ(ο)ς AX!fE [~=168.5/ 

11. Έπl τοϋ περιβλ1Ί μαrο; τεμαχίου λειψάνου: 

«Του α γιου Μφ•α του f(αλκελάδου επη ετους 
1728 ιπαρχι τοις υπεραγιας ε:_/1(0 του Δρvανuυ 
δια σιδρομης Μελετιου ιερομοναχου υπο χιρος 
Ιω" lι.!τεσιοv.» 

12. 
3

Επl τοϋ περιβλ1lματος έrέρου τεμαχίου λειψάνου: 

't Λ_ηψα>'ΟV Μψα του Καληκελάδοv "' ετη 1734 t 
!οανη Κιρητζ οραιδος Σαρακψησα Π !J4. 
Δια σηδρομης Ανανηου ιερομοναχου 

Δρινουπολεος Αργιροκασι:ρου 17 34>,. 

13. Έπl μεγάλης &ργυριiς κανδήλας: 

<cΔαμιανος ιερομω•αχος εις την llαναγιω• του 

ΑJ•δριωιοV και Α11αστασις του llαπii 1'739». 

14. 'Επi τijς βάσεως &ργυροίί τρικηρίου: 

«tΔηα σvνδρομης κε έξοδου Γα6ριηλ Ηερο
μοναχου 1764. Απο ΛΙ'ωιαστηρι Ζερ~Cιτες». 

15. Έπι άργυρου ftu μιαωυ : 

«Ιω1ιιμπρικος επιησεγ τωι θημιατογ και 

δ.φιεροσ αυτον εις το1ι αγιον ΑθανασιΟJ' του 

Δfου1ιαστηρι ετος !XiY}-J ΛΤεδιο Χρισικος 1771», 

16. Έπt άργυριiς {}ήκης άγίων λειψάνων: 

«Η π(α)ροvσα !(αταθηκη υ παρ χει της αγιας και ιερας 
Λfογης της υπεραγιας Θεοτο λεγομενης Δριανου 

επαρχηας Αργηροκαστρου Ιiγουμεν Ηακοfiος». 

ΈπιΎραφαi καl ένi}υμήσεις έκ τfίς Βορείου 'Ηπείρου. 

17. Έπl άργυροϋ ΕΠικαλύμματος τfjς είκόνος τfjς Θεοτόκου: 

c< Του Δριανου 

t Ασημοθη υ αγια Η κ ον δια I εξοδου και δα(πω•ης) 
Παρθε11ηου ιερομον I αχ ου ξου{;) >>. 

18. και παραπλεύρως: 

«lfαρθενηου ιε I ρομοναχου 17'77». 

19. 3

ΕπL σφραγίδος είκονιζούσης ηlν Κοίμησιν τfjς Θεοτόκου~ κυκλοrερώς. 

«ΒουλοτηρηωJ' της ... αγιας ... f(οιμοισεως ΔριαJΙου 16'87)>, 

20. ΈπL Επιτραχηλίου, μελάνη : 

<' !733 μου το ευrια I σεγ η κυρα 1'ζαορια εις την μπο
λφι εις γαλατd 

ά11ανίου I ιερομοJιάχου ». 

21. 'Έπl Επιμανίκου: 

«lωσηφ ιερο(μω,)αχ(ο)ς. ·. Γαυριη(Ι.) και τω(ν) τεκνων 

δεησις της δουλης του Θl:f Σ(ο)φραζε"α (,) κα1 Σε6αστιί». 

22. ~Επl. έτΕρου έπιμα\•ίκου: 

«Αλεξανδρα Παπα (Ι) Ίωα(ν>'ου)) Δενα». 

23. Έπi ίεροίί Ε1Jαγγελίοu 8κδοιtέντος έλληνοβλαχιστί: 

«έ>' !!τ ει άχ 1r' [= 1693} l1' τfi Μητροπόλει 0ι)γκο6λαχίας 

προτροπ?} καί ά1•αλώμασι f(ωγσταντί11ΟV 1]γεμό11ος πάσης 

0Δγκρο6λαχίας μπασαραμπα βοε6όδα», 

Έπl. τοϋ πρώτου Εξωφύλλου: 

« Τώ παρον θειο1• ίερω• καl t1γtoJ1 ΕVαγγέλιον I t5πάρχη κ 'Χ( μοf, 

τοιΊ ταπειγοf) ευτελους ω•αξ~Jου I και αμορτολου δούλου τοί! 

καλλινίκου Ι ιερομογαχου ρουμελιότου απο έπαρχιαν 1 βοθρε~-
του και γλικωον:.>, 

24. Έπl άντιμηνσίο_υ: 

(<. ι 

Ιερουργη~εγ και καθαγιασθέν παρd τοV Παγιερωτάτου Διfητρο · 
{πολιτου τής άγιωτάτης Δfητροπόλεως .... τζα6ε κυριου κυριου 
Γεδαιών . ·. ηγοvμεγευωιτος του πωιοσιωτατοv κυρίου . ·. 
f Δοσιθέου. · . Δια χειρnς εμου Αποσι:όλου ! του εξ Αθηι·!!ηι 

[Ετους απο Κι; ΑΧΝΘ [ =1659} Ε,, μψι Μαρτίφ ΚΞ 

25. ~Επl τcin• χαρrψων διπτύχων: 

α') ~Εν τfι τελευταίg σελίδι: 

<<ΤΟ παρδv κατάστιχον, έγράφη διd προσταγής τοV πανοσιω-
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τάτου &γιου αρχημα11δριτου κυριου κυρ μεθοδίου καi του πανο
σιωτάτου κυριου κυρ Κvριλλοv· Ει~ς μ1ιημόσφ•ον τών τεθνεω~ 
τον· δια χιρος έμοV Γαλακτίονως· κατα τους 1814 εν μοιη 
νοεμ6ρίου 11: καΊ 1] αναγο'ΟΟΚοντες ευχεστε. ΧJ)ρ άμ,αρτολου 

β') Έπt τfjς β'. σελίδος: 

''Της κοιμησεως Ιlαι•αγείας Δριάγου ονόματα παρρησιαστικα εις 
μ1ιημην των τεθνεώτων: Παρθεηου, Εύθυμιου, JΥεκταριου, 

Ιιfακαριου, l(αλλινικου, Ραφω)λ 1 Γε1ΙJΙαδίου, Ιωάσαφ, Εvθυ-
μιουι Jι.rικηφορου, τών άρχιερέωJ'. 
Τών εVσε6εστάτων Βασιλέων : 

Μιχαήλ, Αλεξιου, Πετρου, Αλεξίου, Βίτζη -
Τιίς μολδο6λαχίας. 

T('iJJ1 εύσε6εστάτων αύθεJΙτcι)ν: 

Βασιλείου 6οε6όνδα 

Στεφανου 

Ευστρατιοv 

Δούκα 

Ιωωηιου 

Α{}ανασιου 

JΥικολαου 

JΥταπιτζα 

Οριοτω 

l(mJισταντιJιου 

Δόμ1ια. 

, 

ΚΟ1'. 

6οε6ό 

~Έπονται περl τα 50 Ονόματα ϊερομονάχωv. 

26. Έπl των ξυλίνων διπτύχων: 

« ΤοJ1ι Άρχιερέω'': 

ΛΤεκταρισυ 

lfαρθενίου 

Γα6ριι)λ 

Δοσιθέου 

Γα6ριηλ 

Ιωάσαφ 

Παχωμίου 

~ΙωακεΊμ 

Λ7εοφύτου 

Παχωμίου 

Jερεμίου» 

,αχ>-' ( = 1650) 

Βασιλείς njς Λfοσχυ6fας 

Μιχαιμ· Θεοδωρου· 'Αλεξίου. 

Tijς Μολδο6λαχίας αυθέ>•τε 

'Ιωάννου: Βασιλείου : Κότζη : 

f(ατερ1}1'ας. » 

"Επονται περl τα 100 ονόματα !ερα

μονάχων καl37 μοναχών γυναικών. 

Επιγραφαl καi ένθυ~ηlσεις lκ τfις Βορείου 'ilπε(ρου. 

>!OC\'H Π!ΌΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

(ΠαρCt τΟ χωρίον Γεωργουτσάταις). 

] . Ο)Α·νω&εν της έσωτεριχης 8ύρας του Ναού πρΟς τΟ: ενδον: 

«·/· 'Έτους. ,ΖιιΔ [ = 1686'} Σσ.~Ο-ρήθη δ θείος και παψσεπτος ούτος 
[ναδς τοϋ Π ροφητου ~ Ι-Ιί.ι 

οϋ δια χειρδς Νtκηφόgου μοναχοV 1jγουμε1ιεύωιτος κυρίου .. , 
/ (1ερο}μογιiχου". 

2. ΠρΟ; τΟν Πρόναον: 

« ·;- Ηγέρθη και ηστωρίθη ο πωισεπr ο ς ναος oV ο 1iρτηκας 

και γουμενέ6ω1•τος έν οσία ερομοJιιJ.χης πακ1}ρ 

Σημεwι• 

·ι· Ετους ,ΖΓΚΕ [ = 1617] I καί διd χηρος καμαρτο ι λοv Λfηχαιμ 

έκ της κόμης I Ληνοτοπίου της I Καστωρίας ». 
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3. ~Επl. πωρίνης πλακΟς fνrετοιχισμένης Εν τίj fξωτερικίj Επιφανείq. τής 

δυτικijς πλευράς τοϊί Ν αοϊί : 

,-;- Α ΨΛΕ / =1736/ Μ.ψι Ιοvλιο ·. 
Ετουτο το μνιμοσινο το έφτιασε ο JJ1αστο

ρωιηκόλας εκ τις κωμης Μποηκοvr.ι. και προσκυ

J'ητε του προφητου Ηλωυ καl Γουμενέ6ο1'-

τος ιερωμοναχος Καλλιστου καl Τρα-

πεζαρης ό Παπαθεοφωιης». 

4. Έπt τfjς βάσεως &ργυροϊί Σταυρού: 

«Ούτος ω τυμιος .2-""'ταυρος V11ε του Παπαηρεμυα Ι απο τω μωιa. 

στηρι του αγιου εδόξου Προφητου I Υληου Θεσ6ήτου ης τα μερη 
{της Αργηροκαστρου )) . 

κάτωit-εν δΕ τfjς βάσεως: 

«lευτηασα εγο ο Δημητρης [(ομJιη1ιης Ελμπασανηοτης με εξο

δο>• του Παπαηρεμηου I rιχπ6 [=1682 J αυγουστος ΚJ,. 
5. Έπi τών aργυρών περιβλημάτων τεμαχίων &γίων λειψάνων: 

α') «Του αγίου Μεγαλομαρτιρος I Ερμολάου 1698>. 

6') «1Όν αγιον ευπτα πεδον ι 1698>. 

γ') "Του αγωυ ιερομαρτυρως Χαραλαμπους,. 

δ') "1Όυ α γιου Προκοπιου". 

ε') <~'ΊΌυ αγιου Παντελευμονος». 

στ') «Του αγιου ιερομαρτυρος Αντv:πα Επισκοπου )) . 

ζ') (<Του α γιου· Θεοδωρου του Τηρονς )) . 
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η') << t Θεοδωρου του Στρατηλατου». 
θ') «Ο αγος Θλl.οςχ 1. 

6· Έπl μηναίου τοϋ μηνΟς Σεπτεμβρίου (Εκδο-&ένrος ~Ενετίησιν έν ετ-ει . 
qφι,β' [ = 1592]). 

α') έπl τοϋ έν άρχfi έξωφύλλου: 

«Ετους 1751 ά1,απαυτηκε ω ,ιια:καρητης ω ηγουμε γος κε δεγ του 
εvρε! θηκαγ τα ψaλτηκα ι του κε πηρaμε προτζη ι κε τογ εψaλaμπ. 

β') επι τοϋ τελευταίου φύλλου: 

((Ετουτο το μψιεω• εl1'αι του αγιου <Άθωιασίου I απο χορισ1• L.'α
ρδτες και δπιος 1'Q το clπo 

7. Έπl μηναί.ου τοϋ μηνΟς ~Οκτωβρίου 
έπl. τοίi πρώτου φύλλου : 

(<Φευ 

ρουαρωυ 

10 

1817 

Ετουτο το μηγεω ει11αι απο χορηογ 

Σαρατες κal όπισς Ψα το άπόζε1'<)σι 

11Q εχη τάς αρδ.ς τον αγrοJ' τρηακο 

σtOJ' δεκα καt ΟΚΤΟ θεοφορο1' Πfl.

τερογ καί πωιτο-ιι TOJ' αγιοJι αμφι. ι 

8. Έπ1 τών ξuλίνων διπτύχων: 

((Η ΘRια Πρόθεσις τοV Ιfροφ1ίτου Ί-lλιο{;, 

τ{fψ αρχιερεωJ' -τα ωνόματα: 

'Ιωακε(.μ ιlρχιερέως 

1Υεοφύτου 

'!ε ρε μίου " 
Ματθαίου 

Καλλίσrου " 
Γαβρη)λ " 
Ραφαηλ " 

'Έπονται περL τα 60 ονοματα ιερομονάχων. 

9. ΈπL τών χαρτίνων διπτύχων. 

εγραφα 

εγο ο ελαχι 

στος Ζησος 

απο χορηοJ' 

Σαρατες οχι 

αλο '> 

'Εν διαφόροις σελίσιν αϋτ<tlν σημειοϋνται αL 
κάτω-&ι χωρίων κλπ. 

έξijς χρονολογίαι προ τών 

«1721 Γωρω,τζfι 

αψοα [ 1771} " 
1735 " 
1 7 2 I ιουνιω 2 ΔελΟιιιάκη 

1 llιθω•ΟΟς Θαλέλαιος. 

17 26 'Ελεούσα 

1725 Φε"ρουαριω 19 
[Αργυρωκαστρω 

17{)'/S Λfαί~uυ 24 

1724 lουνιω έ. Κεστω

[ράτες 
1747 ..ιlfοσχόπολις 
llf>J 

, ι 
i'! 
Ή& 

t{ 
I 

, I 

, I 

, 1: 

ι ' 

, 
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1720 ['εωργουτζάτες Π21 Κάστρο lVlπεράη 1740 Σεπτεμ6ριο α Τρα· 
17 46 Λουγκαναίοι 1723 " 

[νουσίστα 
1736 Φεvρουαριω 1 ί 1728 Δεκεμβριω 23 

}Φοινικη 1735 " " [Χλομως 
Π46 Χ6ρμο6ο 1769 

1735 ΓεJ'άρης 13 Δε-1761 " 1734 Φωρουαριω 27 
ωμδ [δρ66ηανη [ 1704} Κάστρο 

[Λfπεράτι [ Σκωριαδαις i 17 36 Καστρω Πρεμετή. 

>IONH ΡΑΒΕ!\ΙΑΣ 

(άνω-&εν τού χωρίου Καλογορατζής). 

Ναδς <fjς Κοιμήσεως τής Θεοτ6κου 1 

α') "Άνωθεν τfjς 1~ύρας τοϋ Νάρ8ηκος, Επl λι{}ίνης πλακός, κεφαλαίοις 

γλυπτοίς καl Εγχρώμοις γράμμασιν: 

«Η πά~ιτω1' βασιλεr.σα· τωJ' ΙΤροφητων . ηρη . βλάστημα. 
ηξιωθη τη φω1'η του Άγγελου χαιρε λεγουσα 

αγJ'1] δε παρθεμομητορ κορη· δυο δεξαι δεηση• εξ εμου του σου 

[δουλου 

(δο)μησωιτος τον σον 11αον εκ ποθου Χριστοφορου ιερομοναχου 

[ετους της I ει•σαρκου γει•ησεως του ΧΙ:! αχ{ια;) [=161lJ"· 

β') 'Άνω{}εv τοϋ έν τ<p ναφ προ; τct δεξιct παρα{}ύροu κεφαλαίοις, 

χρcί')ματι: 

<tΔεησ του δουλου του ΘΙJ Γγιοκα Κυριακυ I απο χοριοι• Λiασ· 
κουλαρέους ». 

γ') ΈπL τfjς Ev τ ψ τέμπλφ εtκόνος η1ς Κοιμ<tlσεως τής Θεοτόκου: 
« 17 7.5 φευρουαρίου 
αφιεροθι η παρουσα 'iκOJ'i' 

υjς κυμ1]σεος ~ Θεοτόκου 
ρα6ένιας παρα της Ζαμπαι-

τας Χατζή Βασιλείου εξ dργυρο 

κάστρου». 

«Χείρ lώ j 'Αθαγασίου I Καπεσο6ίτοv)ι 
δ') Έπ\ τού μαγειρείου, κεχαραγμένα κεφαλ.: 

«Εκτιαθη 11773, 

1 Ό ναΟς ούτος εlναι σταυροειδi1ς μετα χορών (ά.γιορειτικοίi τύπου). και τροόλ/ωυ, 

στηριζομένου έπi Uψηλοίί τυμπάνου πολυγωνικού μετά διακοσμητικ&ν άβαοflών άψιδωμά

των, περιβαλλομένων ύπό πωρίνων πλαισίωνj άποληyόντων είς ήμικυκλικα τόξα τεμνό

με\'α. 'Εσωτερικώς καλύπτεται ύπό ζωγραφικοϋ διακόσμου καλώς διαtηρουμένου. 
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ε') ~Επl ξυλίνης σφραγίδος, είκονιζούσης εν τ ψ μέσ φ ηΊν Κοίμησιν της 

Θεοτόκου, κυκλοτερcίJς κεφαλαίοις: 

((Σφραyης της ύπF.ραι•iας ΘεοτόκοL' lποι•υμαζομεγης Ρα6ε1'ηα 

ω•οθεJ' χοριο1• Γορατζη :.16"22:. » 

ΑΝΩ ΛΑΜΠΟΒΟΝ 

Ναός τού ΓεvεiJ.λίου r:ijς Θεοτόκου 1• 

] . Έπl της βάσεως τοϋ τυμπάνου, κυκλοτερώς, κεφαλαίοι ς: 

(( Ετο; 55α ησοδημα ηγε ΙοvσrιωιοV του μεγαλοv βασιλέα ηπερ 

σινδρομης επητροποv Πονστωιτινοv Λαπό6ου τις χορας ταύrη,ς 

εκτισθη σ πανσεπτσ και θηο:; J•ασς τ .... (είσlv επικεχρισμένα 
δι' &.σβέστου, συμπληρωτέα δμω; οϋτω: (ης ύπεραγίας Θεοτό

καl) αηπαρθε~•ου Ναριας. 180(i Μαρτηο (,) .... 
.. (ΤΟ) σrερέωμα (τ/Οι' έπl σοι πε)ποιθστων στερεοσοι• 

](υριε τvΨ εκκλησιω• υ1• εκτησσ τω τιμιω σου ωματι ». 2 

2. Έπl τοϋ τέμπλου &ναγεγλυμμέ'\1α, κεφ: 

«t ετος 1805 Αυγουστ j 2C Jrυτροπεflσυ !τας 11απακιρυτζr )(ρι
στου δια χυρως f(ωσiατv I 1'Ου 1Jfετζω6υτυ». 

3. Έπl τής ε!κόνος Άρχαγyέλοu Μιχωjλ, μικροίς: · 

"Δεησης του δουλου I του Θεοv Χρωrου I Παπακυρητζη I 1825 
Μα'f:ου 4 I και δια χηρος I Πετρου ιερεος», 

4. ~Επl εϊκόνος τοϋ Χριστοί!, μικρο ίς : 

•Ετος 1806 μαηου 80 
με τΟJ' α6οι•α και με ω δεσπατικο ! πιτροπε6οωιταν Παπακιρι

τζη του διμιτρισυ )) . 

1 "Ιδε περιγραφή)! αύι:οϊί Uπό Φρ. Βερσάκη εν «Άρχαιολογικ[ι Έφημερίδι* τοϋ 

Ετους 1916 σελ.108 έπ., και συνοπτικi}ν ύπΟ Δ. Εύαγγελίδου έν "Νέφ Έλληνομνfι

μονι» τόμ. 10 σελ. 459. Πρβ. καi Γ. Σ ω τη ρ ίου ή έν Σαλαμίνι μονi} τijς Φανερωμένης 
Εν «'Εnετηρίδι της Έ~;αιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών» τόμ. 1 σελ. 131. Κατι:Χ τήν 

παράδοσιν, τiιν έκφραζομένην καί έν τfi έπομένη έπιγραφfi, ό ώραίος ούτος ναός, βασι

λικΙ) μετό: τρούλλοu 1 στηριζομέ,·οu έπι ύψηλοϋ, καταποικίλτοu καl περικόμψοu τυμπά

νου, &.νηγέρtl-η έπi 'Ιουστιανοϋ τψ 551. 
2 Αίίtη είναι ή επιγραφή, 11\' δΕν fιδuΙ·ήθη να &.ναγΙ·ώσu δ Β_ερσάκης. 

c 

ι 

ι 

;Επιγραφαί καί -έν&uμήσεις έκ τfις :Βορείου 'Ηπείρου; 

ΤΜΗΜΑ ΠΩΓΩΝ!ΟΥ 

ΠΟΛΠΣΑΝΗ 

Ι. Ναός ~Ayίov ~ΑIJανασίοv: 

1. •Άνωδεν rfjς είσόδου, κεφαλαίοις: 
~ω 

.... θη ο γαος του μ.εγαλου Αθανασιου εJ' ετι ,ΖΚΑ / =1513] Μ . . )) 

2. ~Επl είκόνος τών Ταξιαρχών: 

c Ανηατωρηθι η παρουσα ηκονα δυ σι1ιδρομις και εζοδου του 

δουλου του Θεοv J(υρητζη Ζωτο I μετ'α τους ηους αυτου εJ' ετη 

1ϊ95 σεμτε6ρίου ιθ.)>, 

ΙΙ. Ναος 'Αγίου Δημητρίου: 

l. 'Ά νωilεν τfjς έσωτερικfiς ilύρας, κεφ.: 

(( Ανεκενιστι και ανιστοριθη ο θειος και πανσεπιος ναος I του α γιου 
μεγαλομαρτυρος Δημητριου του μυρο6λητου I δια συ>•δρομης 
κοπου τε και εζοδου Ιlαπακυριακη και του αδελφοϋαυτου I Γεωρ
γοπουλου και Γεωργιου του Ιlαπαβασιλειου και Γεωργιου του I 
Λογοθετη. -- Αρχιερατευσντος του θεοφυλεστατου επισκο I που 

~ -,:ω . _ . απριλι 
Δριγουπολεος Κυρου Σιμεω1'. ε>• ετοι ,Ζ:ΛΔ f =iD51} ΙΑ ---y-'· 

2. ~Επl τfjς άντιf}έτου πλευράς τού αύτού ύπερftύρου κεφ .. 

«(ΤΟ στερέωμα) των επι σοι πεποιθωτον στε 

(ρέωσον Κύριε) την εκκλησιαι• 1}1' εκτυσατο 

(τrp τιμίφ σο.υ αϊματι) ετους ,zΜς' /=1588/>. 

ΠΙ. Μοvη ·Αγίου Ά-ΙJ.αvασίου. 

'Εν τψ Ναι{), έπl τfjς τοιχογραφημένης είκόνος της Θεοτόκου : 
«Δεϊσις τοV δουλου του Θεου I Δαμασκιγου ίερομογάχου 

Ε τους [.ΖΡΘ [ = 1601], 

IV. Ναος Ταξιαρχών: 

Έπl τοϋ τοίχου, κάτω-θ-εν είκόνος: 

«δεησις του δουλου του Θεου κονσταντοιου διαμωιτη και το 
[γωιεω• αυτου 

1ϊ95 Απριλιου 80>, 

v. 'Επl κρΊjνης έντος του χωρίου, καλουμένης τfjς Άγίuς Τριάδο;: 

«Ετους ,ΖΡΛ (fι Α) [ = 1622 lj 1598/». 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕrΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, !iτος Ε", 
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VI. Ναος τοϋ 'Ayίov Νικολάου. 

Έπl τού Civω μέρους επιτuμβίου στ1μ.ης λι{Ηνης Εντεrοιχισμένης Sξω{tεν 

τοϋ Ναοϋ: 
cΞENYΣAJJX .. ΑΟΥ ΧΑΙΡΛ'>] 

ΧΛΩΜΟΣ 

Ναός τfjς Άyίας Παρασκευής. 

~Επi είκΟνος τfjς Θεοτόκου: 

«δια δαπωιης του J(υριακου I και συνδρομης του ιί.ρχιμωιδρίτου». 

ΜΑΥΡΟΓΕΡΟΝ 

Ναος τfjς Κοιμήσεως τfjς Θεοτόκου. 

Έπi λι-3-ίνης πλακός εντετοιχισμένης 8'ξω&εν αϋτοϋ: 

,Ετος 1814 Φευ6ρουαρίου Α (ij Δ)>. 

ΜΟΝΗ ΤΣ!ΑΠΣΤΗΣ 

Ι. Νaος τfjς Μεταμορφώσεως τοϋ Χριστού. 

1. ~Επl τοϋ Vπερδύρου, κεφαλαίοις~ χρώματι: 

«i~ Α)'ηγερθη ο θιος και πω,σεπτος ναυς του ΘΥ και σοτ:ιρως 

ημωγ ICX& Ι δηα σιδρομijς κοποv τε και εξόδου τώ1ι πανηερω

τrαωJ' Μητροπο Ι ληταδωγ Ηακο6ως Ζηχγωγ· Δω•ιηλ Λίε6ρωκο

που. I ηπο χειρος .l._Υηχαi;λ Ζωγράφου εκ τόπου Ληνοτώπη ηjς 
Καστωρίας έλαχίστου I 

και αμαρτολοv· έτελιώθη κατd μφιας οΚτω6ρίου ΚΗ fγραφα 
.επι lτει ,ZJJΛ [=1622] Ec». 

2. Έπi λι3ίν1ις πλακός έπi ηiς έξωτερικfiς &ρκτικfjς πλευράς τοϋ Ναού: 

•Ell ,Ζ~Β [~1584]». 

3. Έπl τfjς εξωτερικfjς μεσημβρινής πλευρiiς, δι' εντετοιχισμένων κερά

μων κεφ.: 

«(Ζ) ΗΧΝώΝ ιlf(HTPO)llOΛI1ΊiC ΙΑΚΩΒ(ΟC)" 

4. Έπi τής Εν τψ τέμπλφ είκόνος τής Θεοτόκου τfjς « Έλεούσης}>, κεφ.: 

«t ν ΑλλοΨ ουρωιδν ορώ κεκοσμιμέJΙον την σεπτ1)11 οίκόνα11 σου 

[Θεοκηγητορ 1 fίνπερ κα{}η 

στορισεν απλέτο ποθω Γα6ριij}. Ίερομό.,,αχος και θείτης χεlρ δε 

[ηπάρχει ~ Ονουφριου Κυπριου Αρχιρατε 

: =θεοκυfιτορ. 

·Επιγραφαt καi ενθυμήσεις έκ της Βορείου ·Ηπείρου. 

βοιιτiJς δέ του Παναγιοτατου Επισκοπου Ματθαιου Δρινοπό

{λεος +:- ιγουμεvέ6οντος δε Καληστου 

ιερομονάχου επι έτους ΑΧΙΔ [ = 1614} ΧΥ. 

είτα μικροί.ς γράμμασιν : 

Θ/Ο δοξαξω τώ διδόντι τΟ τεJ.ος εl'nερ π(dv) σφαλαμεμ εκ rινος 

[ τυχης μερα(,) ποιμψ 
r.ρίνατες βρωτον καγω Ι'ε Θώ δοξάζω τώ (διδ)6ντι τlι τέρμα: 

[ αμαρτω).ος ονουφριος. ό -ιαrορίσας ταύτας». 

5. ~Επl της εν τ ψ τέμπλφ είκόνος τοϋ Χριστού, κεφ.: 

«Ο βασιλεvς το1ι βασιλε6οντ:ον και κυριος τον κυριε6οτον και 

fμεγας αρχυερευς δύκαιος κριτής. 

Δεηαις Ηακω6ου Μητροπολητου Ζυχνων. Χειρ. Ονουφριου 

Κυπριου ΑΧΙΕ [=1615} ΧΥ». 

6. Έπ\ τijς ε!κόνος τijς μεταμορφώσεως τού Χριστού, κεφ.: 

«Δέησις Δαν<>) λ Μιτροπολητου I Νε6ρωκ6nου: !!τους ΑΧΙΕ [ 1615] 
ΧΥ Χεtρ ~ Οιιοvφρίου Κυπρίου». 

7. Έπ\ Σταυρού, κεχαραγμένα τάδε: 

<<tΤημηως κε ζοωπιως ατα6ρος υπαρ I χει εν τει μονη καλου
[μενου Μωιαστηριου 

Σωτηρος υμωι Τlαντοκρατορος πληση Ι OJ1 .Σατησθα l· δια σηνδρο

[μης του οσιοτατου Σημεο1ι lερωμοναχου. 

tΕγηνη δεια χειρας εμου Στα6ρο Μελλανου εις Δελ6ηνου {,)". 

8. ~Επl κυτίου :περιέχοντος &για λείψανα: 

(<tl818 Δικεμ6ριος 10 το κουτι απο αγιο λιψαγα απο I Μανα
στηρι Σζασζηστα απο βιλαετιΠαλλιοπογίανι 2 + Γουμε1'0ς Ι Γλιγο

ριου ιερομοναχου + Χτιrορι δεισις Γεοργιου ΑJ'UΥ1'οατις I !Ιαπα
γιανι Κονομου απο Σοπικι Κιρκο Ζιαος + Γι.οργις I Λαλας 

+ Χρισικι Γιοργιου Ιοαηιου Αλεξιου + ». 

9. 'Εν τii> προνάφ χαράγματα μs τaς χρονολογίας 

«1768)> και «1824». 

'Έν τfi αUτfi Movfi απόκεινται καl τάδε τα χειρόγραφα. 
1. Βιβλίον <<Κατάνυξις» ώ; έξης τιτλοφορούμενον έν σελίδι 3: 

«Λόγοι διάφοροι περιέχοντες τdς τώJJ παθών πά1ιτωJ' I κατηγο~ 
ρίας δι' έ1ιιστόρων πaραδειγ μάτω11 τifς τε Ι παλαιaς και f'έας δια-

: =χωρίον Τσιάτιστα. 
cι =Παλαιοπωγωνιανή. 
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θJ]κης dπΟ άδdμ και καθε I ξής συγγραφέJΙtες παρd ουμΒι:!J11 ,ιια-

1'ι'Jχου αν I δρδς και παναθλίου άμαρτωλοϋ· πρΟς την έμαυτου I 
ψυχην έκάστης κατηγορίας τΟν ταλω•ισμδJ• &ιια I φέροντος έν κε-

φαλαίοις τριάκοντα καi δυσi, κο. I θUJς ύποτέτακταμι, 
Έν σελίδι 5 &ναγράφεται: 

((Βι6λιον 1] κατά1ιυξις. 

Έγγράφει αϋτη ?j βίβλοζ παρd κυροV 
συμεdη1 τοϋ μεταφραστοV καl γέου Θεολόγου;>. 

Έν σελίδι 2 Uπάρχει τΟ σημείωμα τόδε: 

« ~;4 ι παρουσα βί6λος ι κατά11ι~εις τοV νεοv· θεολώγου κυρ I σvμεο)J• 
δια σηνδρομης και εξωδοv καμοv του I τα;rι;ειγοV μητροπολιτου 

ZυχJ'WJ' και υπερτιμου lακω Ι 6ου έκ χορ(ας) βοπλου αφειέρωσα 

τφ• παρουσα βι6λογ είς τηιι δεσποτικοιν μονηγ ωυ σοτιρος j ΧΥ 

πλισίωJΙ τ{ς τζατιστ(ας) εις TWΠOJ1 λεγώμεvον ι λούfJρου ετι αψιε

ρωσα και το1• τιμιωJι σταfJρ(η• εγκο 1 μιασμε1'ο με κοτης (;) κ 
και κωιδίλα ασημενα j ~ εlς τfz1' αύτη1• μο1ιην και οστις βουλι{}ι 
άπο I ξε1ιώσι αυτd τα τρια εκ τις μaνης ταυτις I ι υγουμε1•ος ιερο
μω•αχος ι μο1ιαχος ι λαϊκος εχε I το τας αρας τογ ΤΙΗ θεωφορω1• 
TOJ' f:'ν ικρον και I τ01' μέγα σοτίρα υ.εχόμε11 0V έJ• ιμέρα κρωεος .__ 

Ετουα ,ζριa [=1603} μαρτ!ω θ•. 
(ύπογραφτl) 

~Εν δΕ τfi σελίδι 3 έπιφέρεται τΟ έξης σημείωμα: 

«'Εκ τr}ψ τοV ταπειJ•οV έπι.σκόπου Δρυ;·_ 
' γουπ6λεως Κυρlου Δοσιθέου)ι. 

2. Εύαγγέλιον έπl μεμβράνης, σχ1lμ. sou, έν τιρ πρώτφ φύλλφ τοϋ 

όποίου αναγράφονται τάδε: 

((Το παρον βη6λijο1' ήπάρχη της .ιω1'i}ς πλησηω• I στάτηστας και 

ημωγ 6ρεeη ανθροπος και το αποζε1'0 Ι ση fΊνε <i.φορισμειίος έ1' 

κηρηο I δημητρισς είερεύς». 

3. «Κατάστιχον παρρησιαστικΟν της αγιας και ιεράς Μονής τής Μετα

μορφώσεως τοϋ Κυριου και ΘΥ καl σωτfjρος 1lμώv Ίησοίi ΧΥ πλησιον 
Τζατ(στης>. 

Με/Ι' δ &ναγράφονται τάδε: 

<< Τώ1ι μακαρίωJ• κτητόρω1• 

δ.ρχιερέωJ• 'Ιακώ6ου, Δω'ι1}λ, Γα6ρι~Jλ, Δα11η)λ κα) Αεοντfου. 

Τώ1• αύθεγτάδωiι rijς 111ολδο6J.αχlας 

'Ιωάννου1 Θεοδοσίου, Θεοφάι•uυ1 'ΙωάJ'Ου, ΛΤικολάου, 

'Επιγραφαί καi f:νίmμήσεις Εκ 1:i]ς Βορείου 'Ηπείρου. 

Χρ1)στου, Γεωργίου τοjγ Βοε6όJ,δωJ•. 

Ί(αστρινijς, Ά}·αστασίας, Χρι.ότος, Λfπέκο;, ΆρσέJ•ο, 

~Αλέξος, Ζαφijρος και Θεοδοσίας τώJΙ Κόμνων.>>. 

Έν δf τfι προτελευταί~ σελίδι. ύπάρχει τΟ έξfίς σημείωμα: 

« 1'0 παρ01-' κατάστιχοJ' δ.Jιακενίσθη I ύπ" έμοϋ Εfιθvμίου ίερομο
γαzου I και ·ιjγουμέι•ου τijς αVτfjς Afoνijς ! έJ• έ'τι αψκη' [=1728} 

Ιου1'ιου κα' J 

Εύθύμιος c Ιερομόναχος καi 1]γούμε)•ος.». 

ΣΩΠ!ΚΗ 

Ι. Ναος τfίς Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, 

1. ~Επl. τοί1 ύπερftύρου, κεφαλ. χρώμ.: 

<< i· Αρχησε~' να σοφατισθη η θαvμαοια α υ 
τη εκκλησια Ιανουαρίου (ΙΑ'): ετελειωθη 1lfαιου Δ' 

δια συγδρομης των τι(μιωτά)τω1' αοιμν(η)σθωJ1 ιερεtu1' 

Πα. Κωνσ. Πα. Παν. κ Πα. Ιωανου. τους οποιοvς 

εφογέυσε1ι ο Αλλη Τοτσκας εις f(ακολακοJΙ 

i11αίΌυ ΙΔ 1779> 1. 

2. ~Επl του άργυροίι πλαισίου τfίς είκόvος τfίς Θεοτόκου: 

« Ετεληοθη η κω•α α 

Ι<αl παρακατιόν: 

πο εξοδα της εκληση 

ας κε η μνημη αυτης κημη 

ση ης κωμην Σοπηκη 

Βασο Παπαδημο>. 

«Α1•εσωρηθη η αγηα ηκω1•α της ηπεραγηας δεσπψιης ημον 

Θεοτοκου Ι κε αηπαρθε1•ου Λfαρηας επη τω1' ημερον Ηκογομου 

λεγομεJιος ει' ω•οματη ο Παπαηοανς ! Πρωησος 2 Βηλαετηου κε 

επιJ.ηπη nροηση της χωρας Ι'ηοργης Ι1κονομου I κε Α1ιαγγοσης 
ΗκωJ'ωμοv Καληνηκου μοναχου επητρωπου εκλησηας Τlαπα

χρησως Ηκω I νομος Παπαχρησος Γγηνο Παπαγιοργι Θημηο 

Εξαρχος ηος Παπακοσα I Χρησκη Τζαρα:πλανητες 3 Βασηλης κε 

G9 

1 Τι:Ί πλήρη Ονόματα τών τριών τούτων ίερέων έκ Σωπικης, τών κατΟ: διαταγijν τοϋ 

, ΑχμΕτ Κούρτ Πασά έν Κακολάκκφ 'fl-ανατω{}έντων ύπό τοϋ Μοuτεσελίμη Άλij Τόσκα, 

έπειδ1) fιρνή-&ησαν να έκδώσωσιν ίιπέρ έκείνου πωλητήριον τοϋ χωρίου των Εγγραφον, 

εl\'αι: Κωνσταντϊ'νος Μαρτίνης, Πάν-ως Κουφολώλης καi 'Ιωάννης Νάσος Οίκονόμος. 
2 --:...: Προεστός. 

~ ='Εκ τoiJ χ<ορίου ΤζαρtLπλανιι:Ί χρυσοχόο~. 
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Χgισο η δηο αδελφη Ετη 1808 Πατ{(ί. 11 Παγος κε n1•εμ.ατηκο; 

.._Υ.ρησωιθι Δf ογαχη ». 

3. Έπl της είκόνος τοίi Χριστοίi: 

,, Είς χάριν ευλα6είας _ΠVρ 'Αvαγνrhστου Παππα ΙωάJΨου. I Χρί
σιου ΠαπαππάJ'ΟV. Ιωάννου τοiί πνεvματηκοV. I Χριστου Ι\Γικο

{)άσου· Βασίλειος' ΙωάJΙJ'οv· Βασίλειος Θύμιου». 

4. Έπl της είκόνος τοίi άγίου Νικάνορος: 

«φύλαττε ΛΤικά1'ωρ τοi•ς υμγη Ι τdς καi προσκv1'ηrriς σου τους ι' 

τιμώντας n)J' σην σεπτφ• γιd I κορ(;)σιαγοΨας καl λύτροσε κο•

δύJ•ων I και πασης έπιρρηας η μας τους I δούλ.ους σου. Ετος 1816 

α6γουτου 5. 
Χ ρ. Βασιληου ». 

ΙΙ. Ναος τού άγίοv Νικολάου. 

~Επl λι{Ηνης πλακός Εντετοιχισμένης Επl του Lερoii Εξωίtεν: 

,Εrη 1764 Μην :εεμ I 6ρηου: το γραψε I ο Παπαγιοργις του Θεμου». 

ΠΙ. Ναος τοϋ άγίοv Νικολάου έv •ii iΜσει :Ξέλιαvη. 
Έπi τijς εtκόνος τijς Θεοτόκου (τοιχογραφίας). 

' 1. ((ΤΟν κερδν ώντης ijλθε11 i ό παπά tωάνις με τΟν i ίερωδιάκωιο 
Εύθύμιον I τ(ηι vίOJ' του παπαδ1jμου I καl έλητούργησε έδΟ; I τότας 
άπόθανεκαl I ο δηκολάζος καΙ. &τω• I και έγκα6ογιθκε στΟ I μω•τά1'ι 
του γιούαη I καl οθωιε σε έτους 11786 απριλιου 20: 

2. στd μαηοv -12: ΤΟν κηρογ που I άπέθωιε ο j πανηόττης ! ζουπας 
oτij βο I r>ιτζα όπιος νd I lλθη ,,α λητοvρ I γησι έδο στο νd I 
νηκ6λα στη σά I ληανη να τον μνημο I νέ6η lγω δ Θω>ά I σ" 
γράφο I του ζουπα I έτος 1800>. 

Έπ\ τfjς εtκόνος του Χριστοu (τοιχογρ): 

3. «''Ετους 1785 I τΟ εγραψε δ παπαδιμος I οπ() ηλθε1' και ελιτ/::Jργι

σαν I με τον παπαθαθασι και ιταν I καi ο . . . . . γιτη είς τΟ 

ματάνι και ο ! άνεψιος στου ο Χριστος I εκινο τ(ηι κερογ ιταν I 
καl ο αλη πασας με 1 τΟ11 βελt πασα I βγαλμένοι γι I τd ιοανενα 
με τiις χιλιαδες και I . . ρ/:! το μεγα σα6α I το απρι -19-

'Έπl tfjς ε'ίκόνος τοϋ 

4. «1786' 

αυτΟς ό ίερω 

διάκογος 

του παπαδή 

Χριστοί} (τοιχογρ.): 

17 86' ωτριλίου 20: 
Τ('ηι κερΟ1' Οντης ηρθεJ' 

ό vίός του παπαδήμοv 

και έλητούργησε μέ τΟν παπα ιωάJJ1]1' 

Έπιγραφαi κni ένθυμήσεις έκ _ ίijς Βορείου Ή πείρου. 

μου Ίγραq:·ε 

δJd γι{ 

' μ.ε σι 

χωργ. 

δ. ,,](81 μυ.ρτίοv 21: 

του κότ.ζα καi ό υίδς τοV παπii 

δήμου ό Εϋθήμιος 1]τωι καl ι 

ερωδηάκωιος έτότε καi 

ιjτωι διδάσκαλος στι) σω 

πικ1} δποv απέθανε 

το πεδι 

Θι],ιιισιν 01'τας 1}ρθε ό πα'' Ιω(ί.ν I γης του πα" κ/;ρκοv όπου 
/fταν Ι μέ τ0γ άί.-ι) μ:;ιαιγη φασrω'η: καl τΟν έ'6αλε ό άλfι μπαι

γης I προεστ(JJ' σε δλο τΟ βηλαέτη». 

Η. ((1792 Ι Φε6ρουαρίου 13 Ι εξεκοπηκε το βουγι αωπηκιότ(ικο)" 

7. x:l803: δεκεμ6ρίου: 8: I θύμησι Οντας έπ1]ρε τ-:.~ I αούλη δ βεζι)ρ 
'λ. I • , λ , , I , "", , e , α η πααας τοτες ειχε στη με1•οιι και τογ ~ησο1ι τογ υον του 

' I ,, ' , ' I ' 'λ ' ' , ' • ' I κυρ πα ιωωΨΟV οικοιιομοv στο σου .η με τους εργατας απο 1 

δλ.α τd βηλλαέτια μ'έ : 6'00 έργάτ.ες ι'fτωι και τ(ηι εστηλε δ 

βελ1] πασας I μέσα στΟ κοtJγκη μΕ. r01' πασο ,ιιπαι I γην διd 11d εl.J

γά).ουγ τ(η' καλόγεροJ' I όπου ηααν κλησμέJJος μέσα καl τό I τες 
l6αλε φοτιd ατό μπαρουτη j ό φότο τζα6έλας έκεϊ όπσiί έ Ι κου-

6έ1ιτιαζε ό ζήαος μ'έ τΟ~, i καλόγεροι' και rlJ11 έ'καψε μέ 1 σα τΟ)' 

κVρ ζJ]σοJι μαζ1) με 1 τΟJΙ καλόγερον ;'jτωι και ό Χρίστος I του κυ

ρίτζη Θανάση μ'έ τ(ηι ζι]αω• ι κα(. έκάηκε και αύτδς μέσα I μαζη 
μ'έ τ(ηι dφέντη του καf. όποιος I λητουργ1jση έδδ νd τ οVς μνημο j 

νεύη καl έχη τΟ11 μισθ(ηι παρά Θεοiί-. » 

8. «1807. δεκεμ6ρίοv 20. Θι}μησιν Ι ΟJΙτας πάγη ό γεώργης του 

πά' Ι ω Ι ά1'η στfμι πρέβεζωι μ'έ τοVς αω I πικιώτες καl μ8 : 120: 
έργάτες άπΟ I τΟ βηλλαέτη εVγαλωι τοVς πάλους J διd τΟ κάστροJ' 
., , I '''θ '"θ,, I '< και εχαμε μφιας ευτα και το ερτη ηρ εγ τοτες ηταγ και ο 

άtιαγ1•όατης ό άδελφός του τρο I γ1]ρο τΟ βηλλαέτι μ'έ τΟ1ι κωιόμοιι I 
και έμάζευωι τΟ ποκλόJιη καl άρδ I στηαε ό άναγνώατης δσο που 
1jρθε είς κήνδφιο11 θαιιάτου καi I θέλωιτας ό δ. γιος ΘεΟς I γλήτωσε. » 

9. «'Έτους 1800 I απρηλη I ov-6. TCnι κερΟ εκοιο οποv I έζεκοπηκε 
τΟ βουJιη I και πηρε τΟ άργααηj(ρι) του I κονόμου όπου τΟν ι χε I 

ό γι,κόλας πε6η της απΟ I τΟ λα6ο.» 

);ΧΩΡΙΑΔΕΣ 

Ναός τού ΓεvεtΗίοv τής Θεοτ6κοv. 

Έπl λιΗίνης :rι:λακΟς ύπfρ τiyv ftύραν: 

> Κηπρια,. . . 17 93". 
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ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΙ,ΙΑΣ 

:>CΕΠΕΡΗ 

ΝαΟς τοϋ ~Ayloυ Γεωργίου. 

1. ΈπL τοίί ύπεfJιJρου 1 κεφαλ. χρώμ.: • 
<' t Α1ιιγερθη εκ βόθρου και ω•ιστορισθη τε και εκα 

λλοπισθη ο θειος και πανσεπτος ουτος οικος του 
αγιου ενδοζου μεγαλομαρτιρος Γεωργιον του 

τροπεοφορου δια σηνδρομης κοπου τε δε κε 

εξοδου της ΣωφροJ'ειας μοναχεις αρχιερα 

τευον οιπο τοV θεοφηλεστατου Δρινουπολεος 

κε Αργηροκάστρου κυρηου κυρυου Δο 

σηθεου εκ χορας i11εττο6ο [διd χειρδς ΙωάνJ•ου 

μετd τών υίώJ' αύτοϋ έκ χώρας .2.lκριάτη}. ι 

Ε τους 17 7 8 εν μ φι ι νοεμ6ρι 

ου 27». 

2. Έπt διαφόρων τοιχογραφιών αί έξ1jς δε1]σεις: 

-«δεησις Μηνα μετα τους ηους αυτου Λεκα και Πετρο~. 
<<δεηαις 1l1η1ια μετα τον ηο1ι αυτου». 

« δεησι; J(ητ.ρο Λασκο ». 

:rδεησις f(ωισταντηνο !(ηρκο». 

«δεησις Σιμο Κηρκο». 

(< δεησις Ζαχαρο •>. 

<(δεησις Τζατζα>-'. 

Έπl τfjς Ιtύρας: 

ΝΙΒΑΝΗ 

Ναός Άγlοv Νικολάου. 

<Εφιεροθη I Εετος ΑΨΒ, 

ΜΟΝΗ ΝΙΒΑΝΗΣ 

Ναός •ών Ταξιαρχών. 

1. ~Επl τοίi ύπερ\Jύρου, κεφαλαίοις, χρώματι: 

«{Άνηγέρθη και dνιστο} ρηθη τε και εκαλωπησθη δ θvος και πωι 
{σεπτος οlιτος οίκ} ος τωJ' πανμεγιατων Τα{ηαρχω1' Μηχαηλ 
(Γα6ρη)λ κα'i} πασωιι TWJ' επουρωιοιω' διΙJΙάμεων ασω 

1 Ή συμπλήρωσις κατd τήν κατωτέρω όμοίαν έπιγραφήν ναοϋ τfις μονijς Ν ίβάνης, 

ΈπΙγραφαί καί ένfiuμήσεις έκ τijς Βορείου 'Ηπείρου. 

{αάτωJ' διd συ1' J δρομεις και δαπανης τω1ι ευλα6ε 
[στάτων dρχόντ] W1' επητροπεv6οντος του κυ 

τε ΓγιοJ'Ου επηοτατε6ωγτως 

. ωντος Παπα κυρ Γεωργιος δια κοπου τε και. 
[ έζόδου τοϋ.J Πι)ληου J.Yτc·J'TE ΑρχιερατεvωΝω;; του θεοφιλε 

[στάτου καt ά] γιωτατοv Επισκωπου κυριου κυριου Δοσηθεου Δροιουπο 

(λεως καl} Αρ)γιροκαστρου εκ χορας μεσο6ου δια χηρος Ιω(ωΨου) 

{μετα το1' αυτου ε χωρας I σικριατη 

Εν ετο·ς 1779 Ιουλιuυ. 28.» 

2. ΈπL της εL>tόνος τοϋ Χριστού: 

« Ετη 

17 7.'1 )) 

3. Έπl της είκόνος τών Ταξιαρχών: 

~ Ετη 
---------

1779 i4 δηεσις της δουλης του Θεου Βασα;->. 

4). ΈπL της εLκόνος τfjς Θεοτόκου: 
«δεησις τ(ης) δουλις του Θεου Αγγε} .. φια)>. 

5). Έπl &γ ίου Ποrηρίου: 

c<·ΓΔεησις τω11 δουλων του Θεου Κυρρου έκ L.f:περις 

κε Στεφανου Δημιτρι έτος 1775ι>. 

6. Έπt Ιtήκης dγίων λειψάνων: 

«1772-Η παρουσα α j για καραην ε με j ρος της αγιας Βα I ρ6αρας 
ηκοδ I ομης του Παπα j Γρηγορίου Λαυ 1 ριοτου του ΣμυρJ'εου>>. 

7. ~Επl. έτέρας {}Ίlκης άγ. λειψάνων: 

«t Αφιεροθι1ιε παρα του ευλα6εστατοv Σκε ! 6ι ιερεος έκ κο/_tης 
ΛΤηtJανη ις τοJ1 11αο1' I τοvτα ~ιαρχου Μηχαηλ δια χηρος του ελα
χιστου Σ τε I φαν ου εκ κομης Αριζα -1788· Απριληου 14•. 

8. 'Έσω δεν τfjς αvτfjς Ιtήκης: 

« Τηλο ιερεος 

Κιρκο ιερεος 

Τετε J(οJιστα 

Ιωαν1ιη Κεντρο '>. 

9. 'Επl τοϋ &ργuροίί περικαλύμματος lεροϋ Ευαγγελίου: 

<<tTO :παροv έ6αγκελιον υπαρχι του Λ1ωιαστιριοv I 1'αξιαρχοJ' 
ΛΤε6ανι υγουμε1ιε6ον Σεραφιφ υερομωιαχος 1812 I χυρ Διμr.

τριου κε 'Χριστοδούλου αδελφοv Χρισοχοου». 
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1 Ο. Έπl τού περικαλύμματος έτέρuυ tεροίi Ε{,αγγελίου: 

'<ιπτερ l(ηρηου Ης τη η Λ1ο I του αγιου Ιωω'η Στιροιη.ιεαη>·. 

11. Έπl λιΗίνης πλακΟς έντετόιχισμένης έν τ ψ περιβόλφ: 

«1776''· 

12. ~Επl λι{Ηνης πλακΟς έντετοιχισμiνης έν τψ κωδωνοστασίψ: 

«Εγιγι το παρο1' καμ I πω•εο παρα του 

ιλαχιστου 2ερα I φι.μ εξοδα Κοστα Ι τι1·ου 

νου Δηω 1808 · 

13. Έπl κρtlνης: 

ΚΟΝΙΤ:2: ΚΛ 

πα I J'Οσιοτατου ιγουμεοv 

Γκιοκα Δι.μα i κοποι1 /σα-

Μονη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: 

1. ~Επi του ίJπερθύρου τοϋ ναοίt, κεφαλα(οις, χρώματι.: 

&tεζωγραφίαθει ο πανσεπτος ουτος J•αος της κοιμη Ι σεος της 

υπεραγιας θεοτοκοv ΑρχιερατευΟJ'τος του θεοφιλεστατοv κc 
[λογιωτατου επι 

σκόπου Δρινουπολεuς κυρίου Γα6ρο}λ επιτροπεvο1•τος Αλεξίου 

fίερεος δια σφιδρο 

μοις κε εξοδωJ' Σοφρω•ή(α)ς μοναχης χt::ιρ ζωγραφω1' Λ1ιχαηλ 
f κ ε Γ'εωργιο1J 

εJ' επι 1800. Κατά !ι_ιfί1•αν lουJΙιου 28». 

2. Έπl ετέρου ύπερΗύρου τοϋ ναού: 

«llαπα Λέκα+Παπαδημητρη') «17R[J» Ι +«1(8/5» 

3. Έπl εrέρας !Jύρας: 

4. Έπl τοϋ &ργυροϋ πλαισίου μικράς είκόνος της Θεοτόκοι:: 

«Σοφροσινης μωιαχης Ευθυμιου Αθω•ασιου 1778>), 

5. ~Επl μικρου κυτ:ίου περιέχοντος &για λείψανα: 

"Εν rψ Ναψ: 

Θεοτωω της_ f(ογκα;). 

ΤΜΗΜΑ ΛΙΟΥΝΤΖΗΣ 

Σ'lΈΓΟΠΟΛΙΣ (παλ. ΝΑf'ΟΠΟΥ ΛΟΙ) 

Μον'ι Προφήτου Ήλιοiι. 

1. •ι Ανω1~εν niς εl.σόδου, κεφαλαlο1ς: 

<'Ουτσς ο θειος ~αι πανσεπτος ναος υπαρχει του uγιου ε1'δοξου προφητου 
[Ήλιου 'του θεσ6ιτου 

Έπιγραφαl καl έν6-uμήσεις έκ της Βορείου Ήπε{ρου. 

.4νηγερθη και οικοδωμ,ιθ εκ βαθρω1• διd σηι•δρομης κοποt' τε καl 

(εξοδου εν ιερομοναχοις Λ1ακαριου 

και Ιωακειμ. ΑΧΚΔ ετος. μετα δε εις το ΑΧΟΒ ετο; εvτρεπιστη καΙ 

[εκαlωπιστη υπερ 1 του τιμιωrατου 

αρχωJ•τος Κυργιοκη και η σημ6ηα avτov Αρχωντο δια ψυχικψι 
[ αυτου σωτυρηω• 

και ηγουμεγευω1• του οσιωτατοv Γρηγοριου ιερομοναχου. Αρχιερατευω1• 

[του Πανιερωτάτου ΔΙητροπολιτου 

κυρωυ κιρι Κάλλιι•ικου του πρωψι Ιωα1'ιη,νων και (τών αύ }ταδελφωJ• 

f Διμιτρωυ και Γεωργιου. Έν μηνι J.lιJaϊoυ 14. 16'71)), 

2. 'Ά νω-&εν 6jς Sσωτερικfjς Ηύρας, κεφ: 

75 

«Α11ηστορηθη ό θειως 11αως και πανσεπτος του αγιου πδοξου προφητου καi. 

θεοπτου Ηλιου του θεσ6ητου κωπου τε καl μοχθου και εξοδου του ωσιωτάτου 

κυρ Ιωακειμ και η συJ' εμι. αδελφοι. Δαγηηλ. · Γρηγοριου. Καλλιστου. 

τω1ι ιερωμο1'αχωγ· κω εσιδρομισαν εVγειιεστατοι αρχο11τες κυρ Γεωργη του Να1•η 

Ιωω'1'1)ς Δραγος εκ χοριο Σαρακηγιστα· και ιστορηθη δια χηρος ε 

μου Κωγστω·τινου ηυου Λfιχαηλ: εκ χοριο Λt1'Οτωπιου και Μα 

θητης αυτου Νικολαου' ετ.ελιοθι εγ μφ•ι Ιουιιιο ΙΘ 

Απο Χι; ΑΧΝΓ. Απο Αδαμ ,ΖΡξα [=lfi53/». 

3. Έπl Εuαγγελίου (τοv tτους αχπς' [=1686/). 

"Εν τfj δευτέρ(f σελίδι χειρόγραφος &φιέρωσις, με{\' fiν: 

«επι, ετος 1689. ε11 μψιι .Δfαϊου ιθ;>, 

~Επl Ετέρου Εύαγγελίου: 

«ΔtοJιυσίου τοϋ ](ατηλιανοV. αφνδ' (=1534_1». 

~ΑJJΑΚΗΝΙΣΤΛ 

Ι. Ναός τοϋ Άγίου Νικολάου. 

1. ~Επl τού ύπερ-&ύρου 1 κεφΗλαίοις, χρcί)μαη.: 

,/ Ανηγέρθη εκ βάθιjWJ' καl αιιιστωριθη ο θιος ουτuς και πανσεπτος 
[ναΟς του έν &γιει,ς 

θαυματουργοV δηα σηδρω,UJ}ς κοποv τε 
[και ι!ξ6δου 

πατρος ημ}ηι l{ικολάου του 

το τημηοτάτον ηερiς και γερωντες Σαρακυινηστα δηα ψυχηκις 
[σωτηριας αρχιερατεv 

οJΙτ.ος δε του θεοφηλεστατου επισκοπου ΔερJ1οπολεως κύρου Καληστου 

'J]πΟ χειρΟς Λfηχω}λ ζωγράφου μετα του ηου ατου Κωtισταντι.J•ου 

[και Νικολου χωρα Λινοτοπη εγραφ επι ετους! ,ΖΡΑΗ ( 1680J», 

~ dvτi; ύη;ό 
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2. Έπi Ετέρου ίιπερitύρου κεφαλ. χρώμ.: 

«Δεησις του δούλου του Θου Ευσταθίου ίερέο; 01jι· τη συ6ηας αvτου 
(Μηλος 

καl του ιου αυτου Λfπιρσυ ίερέος σ1'711 η) συGηας αυτου Αλεξω• 

[δρας καί: τω' 
τε;{,J'ΟΙ' τοι• U.μ1}11+f::πl ετους AXJ(E [--1625} μψιι'ι· Σεππ6ριου». 

3. ΈπL της είκόνΩς τfjς Θεrόκου: 

<,~;- Δεησης 2"'ε6ο του ..ι\iάκvο». 

4. Έπl τής ε!κόνος τοu Προδρόμου: 

χ+ Δεησις ) Ζησο του Λ'α I κυσ>J. 
5. ~Επl της είκόνος του άγίου Νικολάου: 

('t Δεησης I 2Τεφανη i του 1Υακυσ~. 

6. Έπt τfις είκόvος του dγίου ~Αitανασίου: 

«i~Δέησις J τοV δουλου του I Αεου Δη I μητριου του ! Καστ α I ει· ετη j 180;')!>. 

ΙΙ. Ναός τijς Κοιμήσεως τijς Θεοτόκου. 

ΈπL τ&ν εικόνων του Χρι?του καL της Θεοτόκου γέγραπται χρώματι 

τΟ δτος: ,,J801". 

ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ. 

Ι. Ναbς τοϋ ΓενεiJ.λίου τη~ Θεοτόκου. 

1. 'Επl τοU ύπερ&ύρου Εσω13·εν κεφαλ. χρώμ.: 

«t Ανηγερθη και ανεστορηθι ω θιος και. πανσεπτος ναος της ηπε
[ ραγηας δεσπΙ-νης υ,α 

ον Θ(εοτο)κου καt άηπαρθεvου Λ1αρηας· καl ~ρχιερατε6οντω)' 
{υπο του θεοφηλεατατου εnησκοπου κυριου 

l(αλιατσυ. υ καl δια συδρομης κοποv τε και εζοδου τωι οσιο-

1 τα των η υερομυναχης 
/(ωιισταντ6ιου και Υασοφοv και τον τημηοτατο1ι καl ευγεJ'εστα

[τοJι αρχο1'τΟ1' Σαρακυ1ιηστα· ετεληο 

θη t::J1 μφιι Αυγοι•στσ - Γ-ηnο χιρος .Διlηχαηλ. 

Επι ετους ,ΖΡΜΒ [=1634}>>. 

2. ~Επl. toU {Jπερ-&ύρου πρΟς tΟν ΝάρΗηκα, κεφ. χρώμ.: 

((·(-Α1ιεγερθη και αJ'εστοριθη ω θιος Αρτυκας δια σηνδρομης και 

[εζοδου δαπαι'ης του ευγε 

JΙαιστατου αρχωvτως κιρου Ιωωιοv ηγουμ.ενεf)οντος κυροv Ιfαρθεγηου 

Ετους ,ΖΡΞΖ [ =1659.), 

'Επιγραφαί καi έν-δυμήσεις έκ τής Βορείου 'Ηπείρου. 

3. ~f.:nl τfις έν τψ τέμπλφ εLκόνος τοϋ Προδρόμου~ κεφ. χρ. 

«Ετους ,ΖΙ"ΛΑ [=1623} Απριλιοv Λ». 
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4. ~Επ'ι τfις επ'ι τfις άριστερaς 13ύρας τοίi &γ. βήματος εlκόνος τοί) Χρι
στοϋ ό «γλυκlις ~Ιησους»: 

« Ηγουμενευ I (Η' Κωνσταrτη ι 11ου ηρεμωιαχου. 

tΔη εξοδου I Σεραφημ ιερομω'α I χου Κηρκηρε<u1• 1 

Ε1• ετη 1797 I llουνηuυ 18>>. 

b- 6. Έπl μικράς ε'ικόνος πο)J,ών Ά γίων: 

ΗΟ1Ι δουλοJ' Ι του Θεου I Δημητρίου I .LΥτεντου I Δωξατφιος 
Βασιλειου ! Τζαγε j l{αγσπσvλη ι της 2 1828». 

7. 'Επl τfις δεξιάς σηjλης τοu &γ. βήματος, μελάνη: 

« Ετος 1769 δεκεμ6ριου 2R ημερα κυ ριακη ωια:παυτηκε ο μα

καριτης Ι ο ηγσυμΕJ'Ος ο κυρ .LΥαθαναηλ(;) ιερομωιαχος ο Θεσς 
1•α τον Q)'t~navaι ». 

8-11. 'Επl τι:ί>ν τοίχων τοίi άγ. β1lμαcος ύπάρχουσι τα έξης χαράγματα: 

« 1 ϊ9[) Ι Παπαθωιασι ! απο Σκορηαδες I ευφημεριος». 
«Παπα Ανδονηος φημερευοντας εις κερογ ετους 1800 
Σεπτε6ρίου 14 απο χοριω' Πολιτζωιι». 

«1819 Ιlαπαθανααις απο ΙΙολιτζανι 
εφημεριος της αγιας μονις του .Σπηλεου». 

"1821 Μαηος 19 
θημισι.γ εγο ο Λfοσχος ηος του /(υριτζη .11-f.ουτζω. απ ο llολιτζαψηt. 

12. ΈπL της προ3έσεως, κεφ. χρώμ.; 

» 1Ό1' κτητορω' Λ1ακαριου ιερομοναχου 

Χεραφημ Αρχηερεος Δυονησω,; 

Καλ.υνηκου Αρχηερεος Ζωσιμα 

Σωφρογιου Αρχηεnησκοnου Αιιθιμου 

Γα6ριη!. Αρχηεπησκοποv )._Vαθα1'αηλ 

Κοσμίi ιερομογαχου Δηονηαισυ 

ΛΤηκταρηου " Κωνσταντηου 

Αγαπηου " Μακαριου 

13. ~Επl του άγ. Πστηρίου, κεφ.: 

»111νησθητι KC τ ψvχ του δουλου σου Γγω·η· κω 
τ γονεωv a-vτov Σασυλη και Αν{}ης». 

ι = Κερκυραίου. 
2 =Εκ -.;οϊί χωρίου :r\' αγοπούλωv, 6.λλως Στεγοπόλεως. 

" 

" 

> 



Παναγιώτοu Η. fiουλίτσα 

14. Έπt λιiΗvης πλακος Ιfξω/Ιεν τοϋ ΝαοίJ : 

« 181ϊ 1)γουμεγος ανθιμος ». 

15. ~Επl λη~ίνης πλακΟς ΕπL του κωδωνοστασίου : 

' ·r 1796 Μαυου 20 του ηγου ΔΜ (= Δαμιανοίi)., 

1 G. 'Επl τfjς Εν τ (ρ τέμπλφ είκόνος τής Θεοτόκου : 
« Χρουσοσπιλεότησα», 

ΙΙ. Ναvδριον τού < Ayίov Νικολάου. 

1. 'RπL είκόνος τfjς Θεοτόκου: 

i- Δcησις Δαμιαγου ιερο 

μο1>αχοv - ετη αψπα f =1181»/. 

2. Έπt είκόνος τοϋ Χριστοϋ : 

" τ' Δε1ισις Κονστω•ηιου ιερο I μοναχuυ θ του κα υγουμlό1'ΟV 

ΑΨΠΗ [= 1788/"-

3. Έπι εLκόνος τοϋ άγίου Νικολάου : 

i- Δεησις του δοvλου του Θεου Κωτη Λυτου Ιlαπω•ιουκα 
απο χοριογ Χορμο6ο ε1• ετη 1788». 

ΠΙ. 'Ε,ν τοί: ~άτωDι Ο.ναφερομένοις και ε\' τfl αύτfl Moνfj άποκειμέ
νοις «Μηναιοις>) υπαρχουσι τα έξfjς χειρόγραφα σημειώματα: 

1. Έπι τοϋ μηναίου τοϋ 'Ιουνίου (τυπω'θ-έντος έν CΕνετί.α τψ 177 4 
παρd Δημητρίου Θεοδοσίου τοϋ έξ 'Ιωαννίνων). · 

~Εν !<{) έν άρχfι λευκ(ρ έξωφύλλφ, μελάνη: 

«1 199 μαρτίΟV r: • ήλθειι δ crράτζας Κα(, έπάτησεJΙ τϊ)ν χόραψ όJΙ0 ! μαζο
μεJιη:ι I, κε~κήρας _ λ:γι: τοVς κοριφέους καi τογ απρηλιω• μψ•αγ ηί. 
θει• η αρμαδα του ρουσοv λέγω τοϋ ξω•θοV μαζl / κα( μf:: τοV το1)ρκου 
καi Ι!διωξαν ' ' 1 ζ • ' ' · , , το1• φρα r α, και εκατηκησεJι δ ρο·ύσος, είς J τΟ·ι• α. 1~η)ψ 
χ~ο~·uv,~1!χμαλ~ ι τε~σε11 και lχάλασε1· 1 ό άλ1]πασας τη,. nρέ6εζω·, είς 
αυτογ τωι χρο1'01' ήλθε1ι J πλij19ος ακρηδα J ό γράψας Δαμιωιός». 

Έv tti πρ(Ι:ιτη σελίδι., μελάνη : 

1827 Ιουνίου 24 γράφο διά θήμισι έγΟ ό μόσχος 
dπΟ χωρίον πολοίτζω•οι δποV {jμουν έδW είς τΟ 
μο,,ασηJρι σπιλεου μοσχος γράφας τά11οθε1' ». 

'Εν tfj δευτέρι;χ σελίδ, μελάνη : 

(' t ΤΟ παρδν βιf3λίο1' 1Jπάρχει τού μο1•ασιηρίου 
σ:rιηλαιυυ και πύο θJ]μοισι l:γW πότε Ιjρθα 

·:Επιyραφαι και ~νfiυμήσεις έκ της Βορείου 'Ηπείρου. 

έδUJ είς τΟ ,ιιοJ•αστήριωγ, έγr.V ό ταnει1•ύ'Jς κων 

στωιτίνος έκ πολητίας παλαι.άς πάτρας: 

~ Ε11ετίrισο• 1 αψπ { = 17 80 [ αvγοvστοv κε'.,... 

2. Έπl μηναίου τοϋ Ίουλίου (Εκδο{)-έντος ύπΟ τοίi αUτοίi Ένετίη

σιν 17ί7). 

'Εν τψ Εν άρχfl λευκiρ έξωφύλλφ, μελάνη : 

« 1808 lουνιου 29 
εφέτο έκαμ.ε χημΔνας πολης οκτΟ πηθα,ιιες χηόγη και μiiς εχάθηκω• 

τα πρόβατα και τα γ1}δια διακόσια γιδοπρόδατα καi χωρiς λιω,όματα 

διδ μηνες τΟ κρατωε το χηόνη σκοvρτ η 2 και μ.αρτι δ81• το καη:χη 

κωιε1ιας σω• εφετο δοξω' ναχη ο κηριος 

Αθω•ασιος ίερεVς γράφω dπδ σκοριάδες δια θημησι.>: 

Έν rfi σελίδι 152, μελάνη: 

' 'Έτος 1807 
Τογ καίρΟJΙ δ1'τας Οτω• ό tiνι9·ημος ίγtfμεγος lδοκαι τu στάρη και 

lπήρε τΟ lJ.λας lνd παράδες τΟ Cίλας και τrJ στάρι όμ1]ος. καi, τό 

γραψα δια θημηση. Ιουγίου If.» 

3. Έπi. μηναίου του Lεπτεμβρίου (το έν &ρχiϊ Ι.ξώφυλλον έλλείπει). 

Έν τψ εν τέλει λευκψ εξωφύλλφ, μελάνη : 

"-;- Θήμισοι γράφομεν τin• κερωι τής άκρι6ίας οπότω•.έ'γι11ε οι ακρί-

6ια: άπΟ lτους 1783 μαρτίου 25 I άπΟ τδv μάρη]Ο1' ,ιο}γω• εlτανε 
το σινίκι ~ σταρη γρασι.α 8 Ι και τΟ καλαμπόκι το σινίκι γρόσια εύυi 

7· κα(. τΟν ίυύνιον ] μήνα lγιΨε φτίνια· το σt1'ικι στ άρη γρόσια δι Ο 2 
Υ-α( τΟ ]_καλαπόκt. τΟ σοιίκι παράδες 5.» 

4. ~Επl μηναίου τοί) Μαρτίου (Εκδο-θέντος τψ 1773 ~Ενετίησιν UπΟ to'ii 

αύτοίι Εκδότου). 

'Εν tψ έν τέλει λευκq) έξωφύλλφ μελάνη 

(( 17 98 μαρτfjοv 8 

~ Ετοϋτω τω μφ•αίο11 είπάρχη τοϋ r~γήου μωιαστι.ρίου σπηλαίου κ ω 

όπιος να ι lO πάρι 11Q έχοι την κατάρα njς Θεωτόκου I καΙ. πάJ'ΙΟJ' t01' 
αγ1]ω1•, &μή1'. » 

1 ='Εν Ετει. Ή γ\•ωστη σύγχυσις έκ τijς προηγο,ψένης τής χρονολογίας λέξεως 

εκείνης έν ταίς έκδόσεσι της Έ,•ετίας. 
2 Σκούρτης= Φεβρουάριος, 

~ Σινίκι =μέτρον χωρητικότητος 12 όκάδων. 
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ΤΙ>ΑΝΟΣΙΣΤΑ 

ΝαΟς τοϋ άγίου Mηvti. 

1. Έπi του Uπερίtύρου, κεφ. χρ(δμ. 

» 'Α1'ακηιήθv κε vστορίθv ω θιος κε πω'σι:πτος γαος το1• άγίωι μαρ
f τιροy 11ι[φιii. Βικτορος κε Βηκεντηου εJ' τες η 

μ.έρες του θεοrμλεστάτουκίρου Λfαντθέου επησκόπου Δρηνοπόλεος κε 

Γ Αργιροκάατρου κ ε ·ο εφιμέρηος αύτης 
μ.ο111)ς Παπασάγος ύδς Δ1]μοv Βέσου κέ κτητορας η)ς αύτης Μο1η]ς. 

/δηα σινδρο,U1)ς κόπου μόχθου κε έξόδου τον ευ 
γεγεστάτωι• άρχόnοJ' Τρωιούστας επη [του .;; ,ΖΡ/(Ε , αχ ι ζ 

[=1.517J Ήδικτηονος ιε'. 
Ίλήου κίκλη ΙΓ ~' Σελψ•ης Κίλη ιθ. ( . .... ). Ηστοριθυ δια 

fχιρος έμο1! Άλη6ηζίου Φοκd έκ 1•ήσοv Κε(φαλληνίας)». 

[ 2. ·Έπl. λι:ι%νης τετραπλεtJρου πλακός, &.ποκειμένης παρU τi1ν κρ1lνην 
τοϋ χωρίου: 

«ΙΛΟΚΛΕΟ2" XAIPE,j. 

ΚΕΣΤΟΓΑΤΙ (ilαλ. ΚΕΣΤΩΡΑΤΕΣ καi ΣΥΓΚΡΙΑΤΕΣ). 

Ναος τών Ταξιαρχών. 

1. ~ΕπL είκόνΟς τfjς "Αγίας Παρασκευής: 

<<Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεού i Πρέμπτω 1 τοV Αέκο lν ετη 

1817>. 
2. Έπl εLκόνος τώ\' Ταξιαρχών: 

«Δέησις τοίί δούλου τοϋ Θε I ofj Λ71}κα Πάνα». 

3. Έπl είκόνος τού Χριστοίί: 

«Δέησις τοV δούλου Σου στεφανη ) λεω,τηοv Λοκου ». 

4. Έπt εtκόνος του Ά γ. Χαραλάμπους: 

. . ου 1'Vτε11 tt- 180.». 

5. Έπ\ τοίi &ργυροϋ πολυκανδήλου: 

«Το παρο1' πολικαΨδιλο εφιεροθη πο προιγουμεJ'ΟV 

Ανθψου εξοδον Κονομου απο χοριο1' f(ατο Ααμπο6ο Ι 181Γλ. 

6. Έπt λl\~ίνης πλακος iiξω&εν τοϋ Ναου: 

'1817>. 

ι Πρέμπ:tω=Παρασκεuάς. 

Έπιγραφαl καί έν&υμησεις έκ τfις Βορείου 'Ηπείρου. 

, 
7. ~Επl του άργυροϋ πλαισίου τi'ίς Εν τφ τέμπλ({) είκόνος rijς Θεοτόκου: 

; δ Θεοrσκου δ ' , 6' 
Τ ισπηγις μου J! •. 'λεοvσας ; ; εησις ΠQ1'Τ01' Τ01' ευσε J01' Και 

ορθοδοξωγ χριστιω•όJ..• τω· κατικοvντον εν τη χορα ταυτη 

αηκρηατηι•Ογ σηι• γψ•εξη και τεκJ•ις ~ον επιμεληθε1'τΟJ' 
κιρηο σκαλο και τωι rεκ1'αJι και αλεξιου τζηπη και ται· 

τ-εΚνωι και aε6ο κει•τρο και TOJ' τεκ1'0J' και νικολαου 

τζουτζου και τ.ον τεκνω• και τωι εξοδοιι αυτις μαί.ιος 

του τετε και TOJ' τεκ11ον και του παπασταθη. 

Γω.1'1•ακις κεντρος και τον τεκιιογ υς 6αηθηα και σκεπι 

πωιτον ιμω• αμοι 1802:ΙJ. 
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Κ ~Επl χειρογράφου χαρτι$ου Εύαγγελίου, &ποχειμένοu Εν τψ Ciνω Ναψ: 

"Εν tfl πρώrτι σελίδι: 

«~Η Θεία αϋτη και ίερd βί6λος I εγραφη δι.α χειρος lΥικολάου I 
ευτελοvς τοV Δελ6ο'ίοv. I εδοθη δε και αφιερωθη εν i τiJ σε6α

σμια μονiJ του εν άγιοις Ι τρισμακαρος l...τικολύ.οv Ι εν nJ Vψηλη 
Πετρα, δια I μνημοσυγοιι αιωJιιον και I ·ψυχικψι σριαν Ιωω•-

1'Ου Ι και της _ συμfJιου αυτου μα I ριας. • 1-Cπi. έτους ,Ζ1 Θ' 

(=15.91] j iου" ι6 ι(νδικrιώ)νος Δ». 

~. Έπl τοϋ αUtοί1 Ι.εροU Ευαγγελίου καl Εν τfj πρώτη σελίδι: 

ηδου γραφω εγω ο παπω•αστάσησ εγγόνας του ποτε i μακα
ρiτη πεπαλευθερη απο χορηογ αελτζη και I ευφημερε6α εδο ης 
αηκρ1]ατές στον καιρογ του 1 αληπασα οπου πολε,ιιουσε με τους 

κακωσουλιότες Ι και παη το γενιμα το φορτομα το σταρι γρό

σια I σαράγτα και το ραποσιτη 1'jγου11 τριωιτα πέ1'Η: ! και οπως 

τον δια6αση ιια εχο τφι αιχορησιι• I και οnιος ιερευς δια6αση 

ης αυτογ τον ιεροJ' \ ευ6αγγελιω• εχη χρεως να μνημοι,ευη και ! 

μας τους ωιαξίους δουλους έτους 1801 και I να απολαυσι 
τογ ηοψιογ αγαθοJι ης τηγ βα I σηλίαγ ταν ουραγcυγ μηι• οχτό-

6ριως 15 Ι ανάξιος αγαστάσως ιερεύς:. . 

ΔΟΞΑτJ (παλ, ΔΟΞΑΤΕΣ). 

Ναος • Αyίας Παρασκευης: 

~Επt της είκόνος τfjς Θεοτόκου τfjς ελεούσης: 

ΕΠΕΤΗΡlΣ ErAJPEJAΣ RVZANT_ Σt1ΓJΥΔΩΝ 1 !iτος Ε', 6 
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ΚΑΛΚ~ΙΟΝ (παλ. ΚΑΛΕΖΕΟΙ). 

Ναός τής Ζωοδ6χου Πηyής. 

1. Έπl λι,%νης πλrικός, ΔπΕρ τfιν ι'tύραν, κεφαλαίοις: 

..,i~Ανιγερθι f:Κ βοθρου ο πωισε11Πtος ναος τις ηπεραγιας δεσ 
nηγις ημογ Θεοτοκοv και αηπαρθέJ•ου Μαριας ηπο τον ημερογ 

του I θωφηλεστατου κιριου Δοaιθεου έφιμερε6ον κε 8::τ.ιμελη 
θεν του εδεσιμοτατου Ιlαπα6ιτου επιτροπε6ω• Κοστ.α Τετε η 

θιρα εκτιστι δια εζοδα του !(οτζο Λ1ιτρο μ.αστοροκοτζις τοκτισε 

παρουαα πλακα εγραφθι δια χιρος του Παπα6ιτου + 1793 
sΑπριλιου 17». 

2. ~Ε πΙ τfjς εlκόνος τής Θεοτόκου, κεφ: 

</ J-1 παρούσα σε6ασμια εικω1ι της Θεωμητωρος J βατοπεδι1•ης 

φαγωμενη τφι οπηω• επληγωσεν ης το Ι μαγουλω·J• ε1•ας δυα

[κοJ'Ος». 

3. Έπt τfjς εlκόνος τών 'Αποστόλων Πέτρου καt Παύλου: 

«Δεησις του δουλου του ΘεοV I Πετρο του Κοστα ση1• της συμ
Όηας 1 κε τω• τεκJ'Ο1'. Ετη 1794». 

4. Έπl τfjς είκόΥος τοϋ Χριστοϋ: 

«Εν ετη 1794». 

δ. Έπl τfjς είκόνος τών άγίων Κωνσταντίνου καl "Ελένης: 

«Εγετη 1797 J +Προαδεξε κυρηε των δουλ(.ωιτου Θεου Κωστα 

{lΥτ.εταις ση11 της σημ6vας κε τωι τeκνωι 
χvρ καμου του αμαρτολου Βασrλυου του εκ κο,ιιης Ση1-•κρηατη». 

G. ~Επl τfjς εlκόνος τοϋ dγίου Νικολάου: 

«Ετη 1803». 

7. ~Επl τοίi πολι1 ελαίου, κεφ: 

«t Αφιερομα του Τζιτζο /(οατα στι1• Κημησοι τις Θεστοκου 1797.» 

ΜΙΓΓΟΥΛΗ (παλ. ΜΙΓΓΟΥΛΑΙΟΙ) 

Ναος τώv Ταξιαeχών. 

1. 'Άνωδεν ι!ύρας, νίiν κεκλεισμένης, κεφαλαίοις, χρωμ.: 

«t Ανηστοριθυ και εκαλοπησθη ο θυ(ος) κε πω• 
σεμτος 11αος τον πανμFγιστο1' Ταξηαρχω1• 

Μηχαηi. κε Γα6ρηηλ δυα ο!1•δρομης του κηρ Ανδρε 

Έπιyραφαi και έν&uμήσεις εκ της Βορείου 'Ηπείρου. 

α .Σε6η αρχηερατευω• ηπο του θεοφηJ.εστατου Δρι 

J'ουπο}.εος κυριου κυριου Δοαιθεσυ ταυ εκ Μεσο6ου 

,1)), 

2 .. 'Επl της είχό\·ος τοϋ άyίου 'Α-&α\'ασίο·υ: 

«Ε1' ετη χηληοστο ε I πτακοσιοστα οχδοηκο i στο οχδοω~. 

3. Έπl τfjς είκόνος τοίί dρχαγγέλου ΜιχωΊJι: 

«·J· Δεησις του δουλου j του Θεου Δημητρηου ) του Γγικα 1'ζητζο 

σην I της σι1'6ηας κε TOJ' τε ! κνω• j Ε1• ετη 1790». 

4. Έπl τfjς τοιχογραφίάς του άγίου Στυλιανού: 

<,·J· Δεησις του δουλου του I Θεου Δημιτρηου του Γγη I κα». 

ΜΟΝΗ ΔΡΕΝΟΒΟΥ 

Ναδς τής Μεταμορφώσεως •οϋ Σωτήρας. 

1. Έπl τοίi ύπερ-δύρου, κεφαλαίοις, χρώματι: 

«"\" ΟUτος ο πωισεπτος καί θείος γαάς· ό 1jς ό1ιομα τι 

μ,ω,ιιενος τo'ii κυρίου και αωτηρσς 1}μώ1' ~Ιηαου Χρισrαϋ 

ι~υ,ηγέρθη έκ βάθρου· και &νιατόρισε1• αύτΟ,, και εκαλλώπισεJ' 

ω)τ(ηι εύδοκία ΘεσV. ιύς καθώς όράται: δια σιηιδρωμf-ις κόπου 

[τε και 

έξάδου τού τιμιωτάτου κι)ρ Πέτρου: κVρ Τετσς: κVρ .Σά6α: 

[κVρ Τόσκα: κVρ 1'έφα Τόσκα 

1'έφα: Βε1ιιαμΥjν ίερσμω-άχσυ ΛΤεοφίτου ίερομσ(ι-'α)χοv: διd χει

[ρΟς Δημητρίου καl Ιf:ωργισυ. 
Έπι έτους ΑΧΞς 1666'. 

2. Έπl τijς προι%σεως: 

«i· JJfνήσθητη J(ε J των γονεω11 τσJι εlστσ Ι ριογράφων την t"Κλη I 
σήωι ταύτη'Ι' Μανσω]λ καi Ζογας I χηρ Δημηrρισυ ι I 'εωργι.ου: 

, Ιω(άJινου)». 

3. ~Επl τijς Εν τώ τέμπλφ εlκόνος τοϋ Χριστού, κεφ. χρώμ. 

δεξι<j:: 

<'Εν ε τη 1803 + Χfιρ χυρ καμσu τοv αμαρτωλοιί I Βαση
λύοv και αVτσγράφω ». 
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1 'Ολόκληρος ό στίχος έπικεχρισμένος. Συμπληρωτέος κατά τiιν d-.νωτέρω σχπικt)ν 

iπιγραφ)ν του ναοϋ τf]ς μον(iς Νίβω•ης. 
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άριστερ~: 

«i· Δυd σφ•δρο,ιυ)ς καl ε ! ξοδου Άρσειη}ου Ι lερομσ1•άχου καl 
ηγουμέ'J.•ου έκ πώλεος Βοτ.ρ(ι)τζα». 

4. ~Επί τf}ς είκόνος τής Θεοτόκου: 

«t Δηα αην I δρο,ιιις και εξοδου I ~Αρσειιήου ίερομωναχου κα(. 
ηγουμει,ου της αγιας μωης τωίτης. J δεηαης του δουλου του 

Θεου Σε6ο Κ υ ρου ση απο Ερφ•εους 1 μετ α τους η ους αιjτοϋ», 

5. Έπl τής εϊκόνος τής άγίας Τριάδος: 

«Δεησις του δουλου του Θεου ΛΤικολαου 

6. Έπί κανδήλας: 

του Κοτζο Στογια απο 

[Σι,κρηατη' 1803•. 

«i· .Λ1ητρο Βιτου ./(οστα Ανδρεα ης χορtο'Ι' .1\!οκοΌο ης το μο

[ναστιρι του σοτηροι; 1794». 
7. Έν τοίς ξυλίνοις διπτύχοις: 

« Κοσμα, ΑρσεJ•ιου, Θεσφω•ου, Λ7ηκυφορου, Διονυαιου, Γρηγο
ριου, Λεω•τηου, 1Υεοφιτοv- ιερομογαχαη•>>. 

ΝΟΚΟΒΟΝ 

Ναο~ •οϋ άyίοv Γεωρylου. 

Ι. Έπl τοU ύπερitύρου, κιιφ. χρώμ.: 

":Ανηστορηθη τε και εκαλοπησθη ό θηος και πανσεπτως ναος το 

[ αγιου 

μεγαλομαρτιρος Γεοργιου τροπεοφορου δηα σ(υ)Jιδρομης κοπου 
τε δε καi εξοδου τον τημηοτατον κηρηου κηρ J(ούστα ηερεος· 

[κηρ Στωγιου 
Δημ.α και κηρ Δημα ηου (υ)περ nnι προσκηνητου και κηρ 

[Δημητρισυ του [(.,. 
τρου Αρχηερατευον ηπο θεοφιλεστατου Δρηνουπολεος κηριου 

[ κηριου 
(Δοαιθέόυ} εκ χορας llfεao6ov δια χηρος ..... ' 1772•. 

2. 'Επι τίjς εl.κόνος τοίί άρχαγγέλου Μιχαήλ, κεφ. χρ.: 

«·(Δεησις του δουλου I του Θεου Τεληο 4 του Ι Γγηοκα Κω1ιτη 
ε1ι ετη 1797)), 

1 = Έρίνδιον. 
~ = Κεστοράτων. 

g = Έπικεχρισμένα. Συμπληρωτέα κατό. τi]ν άνωτέρω σχετικ1lν Επιγραψt)ν τοίi '\'αοίι 
τfις μονi'jς Νίβανης. 

~ = Έλεuitέριος. 

'Επιyραφαi καί ένftuμf]σεις Βκ. της Βσρείου Ήπείρου. 

3 .. Έπl τού άργυροϋ πλαισίου τής είκόνος τοϋ άγ. Γεωργίου: 

«·J'"1-J παρουσα ηκονα του αγιου Γεοργιου I απυ χοριωv ]{οκω6ο 
ιπ(α)ρχια Δριουπο \ λεος δια εξοδον τις τιμιας Ζαχαρος I κε ιη 
τις αυrις Γγικα Σπιρο Θαγαση θη / γατερ Παπασο-'οJ' Δοκπα 

ης μνημοσιJ'Ο1' αυτω1' σψ' γοιεξη κε I τεκνης: 181.9. 20 Φλe- I 
οαρηου I δια χιρος εμου Δ.Μ pλf,· 
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4-β. ~Επt τών εικόνων τοίi Χριστοϋ, τfjς Θεοτόκου καΙ τbί:· Προδρόμου 

γέyραπται τΟ ε τος: 

7. Έπί ηϊς είκόνος τοϋ άyίου Γεωργίου: 

«δεησις του δουλου του Θεου Κώσrα Παναγιώτη 117.98 νοεμ-
6ρίου 26:;,, 

8. ~Έξω-Θεν καί ύπερά\•ω τfiς ftύρας, παρα nlν εLκόνα τοϋ άγίου 

Γεωργίου: 

•·J·Δηα χειρος Δημητριου ιερεος Ι ιοv Δημα Bvrov I lSJO,, 

ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΗΣ 

ΚΑΤΩ ΛΑΜΠΟΒΟΝ 

(συνοικία Μe.γάλη; ΤσέταG)· 1 

Ναος •ή~ 'Υπαπαν•ή~. 

1 .. Έπl τi]ς είκόΥος της ey παπαντης, κεφ. 

«Δέησις τών δούλω1ι τοϋ Θεοϋ • Ανδροκότζο τfjς συζύγου καΙ. 

""'' τέκ1•ων α~τοv αψ96 [= 1792 J 1'οεμ6ρίου 15. I Δαμασκη
νοϋ ίερομονάχου έκ πόλεως Βεvτίσrης >>. 

2. Έπl τfjς είκόνος τοϋ Προδρόμου, κεφ. 

«Διd σωιδρομijς ~ Α-ιι~(uου ίερομονάχου +Δι' έξόδου Κοστα Πκότζο 

[μαζlι μετd πεδηd του ι, έτη 1810". 

ΧΟΡΜΟΒΟΝ 

Μονη •οϋ Άylov Νικολάου. 
Έντι(> Ναι(>: 

1. Έπ l τfjς Εν τ ψ τέμπλφ είκόνος τfjς Θεοτόκου : 

«( Δεη)σης Ίωάν1'0V καί αύτογραφο 

τωι τεκ1ιον αυτου εκ χο

ιατη 

"' ετη 1782 I {Λ~γ)ουστου 15>. 

I Ή γενέτειρα τών άειμνήστων ε.θνικών εύεργετών ΕVαγγέλη ,.αι Κωναtαντί1'0V Ζάπ:πα. 
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2. Έπl έτέρας εlκόνος της Θεοτόκου: 

((+ δηα ΟV1'δρομης και εξοδου I του πανοσηοτατου κυρηου ηερομοναχοv-<'. 
3. Έπi τijς ε!κόνος του Προδρόμου: 

<1 1791 Ηανουαρίου :3». 

ΛΕΚΛΗ 

Ι. Ναος τοiί Άyίου Ά-Dαvασίου. 

1. Έ:π:l λιΗίνΊ]ς πλακΟς έντεrοιχισμένης f:'ξω{tεν αί'tτοϋ, κεφαλαίοι;: 

<Ε'ν ετει I Α ΨΟΔ οι I κοδομη I θη. 1774". 

2). Έπi τ1iς ε!κόνος τών &γίων Γεωργίου καΙ Δημητρίου: 

«1811 σεπτεμΟρίου 4». 

li ~Επί λι{)ίvης πλακΟς έντετοιχισμένης έν τfi οίκίq. tοϋ ~Αftανασίσυ 

Βάγια. ι 

' 1812 
.Δ1αστοροπανος». 

ΜΟΝΗ ΚΟΔΡΑΣ 

('Έναντι τού Τεπελενίου καl παρ& την Οχ-&ην τού Άφου). 

Ναος •ή ς Κοιμήσεως •ής Θεο•όκου: 

'Άνωι'}εv τrjς Εσωτερικfjς ftύρας αϋτοϋ: 

{< ΑJ•εγερθη και ανεστοριθι ο θιος και παγσεπτος ''αος τις ηπερ

[(αγίας) 

δεσπηιης η,ιιο11 θκο και αηπαρθενου 111αριας δια σηvδρομ κοπου 

[και ε(ξόδου το)ν ε) 

ντιμοτατον αρχοντο -~Ντραγκσντεο 2 και L•lψαrευοντο του ευλα

ηερ 4 

[6εστατου Γκόλε Β 

,ΖΡΕ [ =1597)>. 

1 ToU έν tli ύπηρεσίq. τοϋ Άλη πασα τελέσανως. 'Ίδε περΊ αUτοU τi}ν εμην άνακοί

νωσιν έν τφ «Δελτίφ n"'jς Ίστορικijς καί Έδνολογικfjς 'Εταιρείας)) τόμ. 8 σελ. 596 καί έ. 
καί Μ. Πρωτοσuγκέλλου (νίiν l\iητροπολί.ωυ Παραμυθίας) 'Αfiηναγόρα, ~Θανάσης Βά

γιας» βιβλ. Α' καί Β'- ΚωνσταντινούποJ,ις 1921 καί1922. 
2 Ντραγχοταίοι = οί κάτοικοι του έν τfi εvαντι δχθη του ΆΦου κειμένου χωρίου 

Δραγότι. Νϋν πάντες ol'itoι τυγχάνουσι Μουσουλμάνοι. 

3 Γκόλε =Γρηγόριος. 

~ 'Ιερέως. 

'Επιγραφαi_ καΙ έ\{luιο'jσεις έκ τής Βορείου 'Ηπείρου. 87 

ΚΑΖΑΣ ΊΈΠΕΛΕΝΙΟΥ 

ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΝ 

1. "Ανω{}εv τfjς πρΟς τΟν ~Αφον πύλης τοίi φρουρίου, Επί λι{Ηνης τετρα-

γιόνσυ πλακός : 
<ΠΡΑ 

ΗΜΑ 

ΙΆC 

ΠΝΑ 

ΗΜΙ 

NIC 

ΒΕΖΙΡ 

Α Λ! ΠΑ 

CA 

1819> 
Δ1]J •. ({.Πραήμ- 'Αγάς . . Βεζlρ • Αλι. - πασδ. ». 

2. Έπl λιDίνης κρψιη:; f:ναvτι τών παλαιών φυλακ(δν: 

κb:τη 1819.Μαιου 22». 

3. 'Επl Επιταφίου λι{Ηνης πλακΟς Εν τiρ νεκροταφείψ τού ναοί} τού Άγίου 

Γεωργίου: 
« [(ιριε Ισου Χριστε 

ο Θεος ημων 

του πατος ελεισαν 

τον δουλον σου 

Κοστα Ζοπα 1Υοτι 

1819». 

4. ~Επl έτέρας έπιταφίου πλακός: 

« . . . στα του αvσοτι 

1819 Απριλιου 14». 

ΧΟΥΜΕΛΠΣΑ 

Ναος •oii • Ayίov Νικολάου. 

ι. Έπl λι{Ηνης πλακΟς έντετοιχισμένης ΕξωSεν τού ναοϋ: 

<1778 μαρτυου I 25>. 

2. "Επl έτέρας λιCΗνης πλακός, έντετοιχισμένης Εξω{}ι::ν τοϋ ΠFριβόλdυ 
τοϋ ναού: 

,Ετους 1808 I !ΥΙαιου 9>. 

3. ~Επl του εν τι$ ναόj άποκειμένου ίεροίι Εύαγγελίου, Εν σελίδι 98ι 

α~τη ή χειρόγραφος σημείωσις: 

«κυριακυJ' εχαλάσθηκε η Χουμελητζα j εlς Ιlέμπτην τσυ καηi 
Λουκiiν 11811 νοεμ6ρ. iJ,, 
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ΜΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (ΤΣΕΠΟΥ) 

Ναός τοiί οΑγίου Νικολάου. 

Έπ'ι λιθίνης πλακΟς Εντετοιχισμένης παρ& η)ν ε'ίσοδον roίi Ναοϋ: 

« Ανακε1ιισηι ου 

τος ο θηος ναως 

ηταν δεσποτις 

Γαβριηλ βοιθι κε 

συ,ιοριτε Χουμε 

λιτζα _,_lfασκολορα ι 

Μοστηρι 2 Ροvφεφ(ι) ' 
ον Καρδικι' 1799». 

ΚΑΖΑΣ ΠΡΕΜΕΊΉΣ 

ΠΡΕΜΕΤΗ 

Ι. Ναός τοiί 'Αγίου Νικολάου. 

1. ~Επl λι&ίνης πλακΟς 8ξω&εν τοϋ Ίεροϋ τοϋ ναοϋ κεχαραγμένον τΟ Ετος: 

«1747». 

2-3. ~Επl τών είκόνων τοίί άγίου Δημητρίου καl τοϋ άγίου 2:πυρίδω
νος, άναγράφεται τΟ 8τος: 

«1791>>. 

4. Έπι επιταφίου μαρμαρίνης πλακος Ι!ξω(Ιεν τού Ναού κεφαλ.: 

4:1 ί 34 Οκτω6ριου 2 2 j αναπαυθη η μακαριτισα πρε Ι σ6vτέρα 
του ΟικοJ'ομου I ι .. ·, . επιας 5 Ιfρεμε [ τις ΟJ'οματι .Σουλτω. 
Ι 7 36 Ι Ιω,ουαριοv 27 aνaπαvθι ο Ι μακαριτις υιος αυτις l{ικο 1 
λαος. 1741 Οκτω6ριοv 30 I αναπαυθι ο μακαριτης Οικο I ι•ο
μος Χριστος ιερευς I υιος Τζελιο Χουρι κ<μ(;-) εiθα κυντε .;:· 1746 
Ιαν 12 ! ηλθα Εγω ο υος αυφτον !(ον I σταντι1ιος και εκαμα 
τφι α I νακομιδην αυφτων και τωι ταφον tι. 

5. 
3

Επl έτέρας επιταφίου πλακός: 

«Εν ετει 176Ί Jl{οεμ6ριου 16$. 

1 Όνόματα παρακειμένων χωρίων. 
2 Πι{)-ανώς τΟ εν τφ Κώδικι &ναφερόμενον χωρίον Μουνουστi)ρι. 
1 "Αγνωστον . 
.ι. ΤΟ τραγικΟν Γαρδίκι. 
5 =επαρχίας. 

'Ε:ιιγραφαί καi έν{)-υμ1]σεις έκ της Βορείου Ήπeiρου. 

ΙΙ. Ναός της άγΙας Παρασκεvης. 

1. ~ΕπL στρογγύλης λιθίνης πλακΟς fξω&εν τ~υ Ναοίι, κυκλοτερώς: 
,<1776. Απριλιου· /(, ανηγερθη ο ναος ουτος 

δω εξοδαν ολον το11 σιτροφο11. 

·J· προτροπη δε κε κτητορ. Λεοντιου ΙΙκΜ'ομου 
Π(α)π(α) τζελο. 

·r κε Φιλης, Ηλιάτης. κεπιιροπσι. Λεονιω 

Ηλιας Χριστου υτορσ. 1 δευτερος-;.. 

2. Έπl έτέρας λι&ίνης πλακός, fξω&εν τοϋ Ναοϋ: 

«1776 
Επψε I ί.ητ I ης δεησις I τοι• κτη [ τορον 

Λεοντιος I Απρηληοv 12 

Κτητορες 

Ηληατες». 

3. Έπl τοίi τοίχου, Εξωδεν, δι~ Sντετοιχισμένων κεράμω:ν: 

«Δοιατο Ζaτζελος Κτιτορ». 
(δηλ. Ήλιάτης Παπατζελος κτητωρ). 

4. Έπl rijς ι%ρας Ι!ξω&εν: 
«1808 τΟ l!ιος» 

ΠΙ. Ναός τώv Εlσοδίωv της Θεοτ6κου. 

J. Έπl λιiJίνης πλακος !iξωι'}εν τοϋ ναού: 

"Δεισης δου του I Θεου Γιαι-νάκη I Πρε6εζω•ι I 1814». 

2. Έπl έrέρας λι&ίνης πλακος Ι!ξωiJεν τοϋ Ναοϋ: 

•Γιω.,.α I κη: Πρε6εζ I α: F:κτητορ 1814: Νοεμ: 21». 

3. ~Επl τfjς είκόνος τοϋ Χριστοϋ: 

«Χειρδς Πέτρου Ποσιεναλ1j 11815 Απριλιου 7». 

4. Έπl της είκόνός τfjς Θεοτόκου: 

«1815 Απρηλιου 7 ~ Χειρο; Πετρου I Ποατεναλ·ιjς». 

5. Έπl τfjς είκόνος τοϋ Προδρόμου: 

<<δεησις του δουλου του I Θεου Κυριου Πωνσιαντιο·υ υίοV 

μακαρηrου Σχσε Γιοτε I 1815 Αυγουστου 11». 

6. Έπt της είκόνος τοϋ άρχαγγέλου Μιχαήλ: 

,J816 Μαρτιου 3 I χειρδς Πετροv». 
1 =κτητωρ (;). 
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ΕΛΕΟΥΣΑ 

Ναός "Jς Θεοτ6κοv. 

1. ~ΕπL τοϋ ύπερθύρου, χρώματι, κεφαλα(οις: 

<(·f 'Ωκοδομ-;}θη έκ βάθρων καl ωιιστορηθη ο πάJ'σεπτος οVτος 
~αι θείος ναυ)ς της υπεραγιας ε-;,δοξου δεσποι-νης 1]μω1ι θεοτοκου 

καf. έλεούσης δια GV1'δQΟ,ιtης, ΚΟΠW1' τε Και εξοδω1' Τύ)JΙ ψιλο. 

χρtσtύJV ι Και εvσε6UJJ1 χρtσΤtUVώJΙ ΤQVτης της θEQQ(I)σl:Q1-' ΚW-

μης Ελεουσης κα I λοvμει•ης 
αρχιερατεύοJ'rος του πωιερωτατου bfητροπολιτου Κοριτζdς καί 

[Πρεμετfίς 

κυριου κvριου 'Ιωάσαφ του εξ ~ΑγράφωJ•. 

Δια χειρος ζωγραφω11 τοϊπ:ε J.'1ιχω)λ 

Γεωργίου κα( Γεωργίου l:κ Χιονάδω11 έν έτει σωτηρίφ ΙΩΙΒ J 

[ ==1812] Απριλλιου 18". 

2. ~Ε πι τοϋ dργυροϋ πλαισίου τής είκόνος τής Θεοτόκου: 

ι. i· Αφιεροθηκε η της περa,,ιας θεωτοκου ι Ελεουσα δια ψιχ_υκοι 

[σωτηριαν δις εξοδου τον 

ευγενΕσατον αρχωντον εκλωιοJ• κυριω κυρ Λ!ιχαλακις. Ιωωινου 

[τοJ• τζ 

αληκι εκ πατριδος παλεας Πογω,ιανις απο χοριον Ονιστανιτζα 

Βενετιος Διαματης 

Ι7 64 Απρηλιοv", 

ΚΑΖΑΣ ΔΕΛΒΙΝΟΥ 

ΔΕΛΒΙΝΟΝ 

Ναος τfίς Κοιμήσεως τfίς Θεοτόκου. 

1. ~Επi κεντητfίς είκόνος tσϊi Χριστού, κεντητοtς κεφαλ.: 

<' ·r Τοϋ ταπεινοϋ : J..11ητροπολίι:ου ! .... εσου 1 κυρ Παωιου i έ1ι έτει 

ΑΧΜΑ [ 1641} Ιουλ. "· 

2. ~Επι τΥjς είκόνος τοϋ άγίου ~Ιωάννου τοϋ Θεολόγου: 

«t δα1ιάη7ς τώ τημ}ω κηριοv j Θεοδώρου f(ουμπούλη 17.98 

ΦεΟρουαριου 7 '>. 

3. Έπl τfjς είκόνος τοϋ αγιου ~Ελευθερίου: 

«tΔέησις τοV δούλου J του Θεοϋ Ιfαψα'μότου 1799>>, 

'=Έφέσοu(;). 

'Επιyραφαi καt έγfiυιοlσεις έχ ti')ς Βορεiου 'Ηπείρου. 

ΜΟΝΗ ΚΑΜΕΝΑΣ ' 

Ι. Ναός τfίς •Κοιμήσεως τfίς Θεοτ6κοv•. 

1. Έπ'ι το-ί1 ύπερ-8ύρου πρΟς τΟν Ναόν, κεφαλ χρώμ.: 

«t Α1'ειατορείθη ο θηος και πωισεπτος ναός της πανει:περευ 

λογημέγης ε11δοξοv δεσπηνης ημο1' Θεοτοκου και αε.ιπαρθ(Ι_ 

νου Μαρίας δια συΊ'δρομης του παννασιοτάτου και καθη 

ηγουμενου κηριου κυριου Θεοψα1'ου και ο παπακυρδηο 
γήσιος με όλην τηt' σινοδηαv τους ... και άρχειρατευ 
ωιτως του θεοφηλεατατου επησκοπου κηρηου κηρηου Σε 

gαφvμ ·. · επη ετοvς ·. · ,ΖΡΟ ·. · ΑΧΞΒ [ο= 1662]. 
Ινδικτιώγος !Ε·.· Εν μηνη Σεπτεμ6ρηου ·. · Κ-: 
δηα χυρος καμου του α,ιιαρτολου Μιχαλις ζογρα 

φος εκ κομις Ζέρμας ·• '}>. 

2. ~Επl τοϋ ύπερδύρου πρΟς τΟν νάρ{}ηκα, ~εφ. χρώμ.: 

~ + Πύλφ• νοητψ' τω λογω κεκλημε ωιοιξον η μην συμπαθιωι τ ας 
[πιλας η τον ευδιαλακτον τεκοίi 

σα λογον ος ωι λιταις σου ταίς ανενδότης liγωι lξιλεωσης τDJ' 
[ παναyαθον λόγον λισιν παρασχειν 

των βροτωt' αμαρταδωJΙ · . · Λνηστοριθη ο θιος αρτ:ηκας δια σηv 
[δρομης παvασιωτατου καθηηγου 

με-;ιου κυριου, κυριου, κυριοv Θεοφάνου ·. · και ο Διωιησιος 
[ιερομοναχος · . · 

επη ηους ΑΧΟΔ ·. · ,ΖΡΟΒ. [=1664}. 
t δια χηρος καμου του αμαρτωλου Λfηχαλις ζωγραφος εκ κομης 

[Ζέρμα., 

3. Έπ! τfjς {)ύρας, επ\ λι1Ίίνης πλακος τετμημένης: 

«Ε' τους ,Ζ(ΠΗ :) 

4. Έπl τοϋ φύλλου τfjς /Jύρας εγκεχαραγμένα: 

'1808 I ΠJ•ειματη I κος Λη6ψα I υεναρηου U". 
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ι 'Η Μονiι αϋτη, καλουμένη &.ρχικώς της Καμίνου, ώς &ναφέρεται έν σχεηκψ 
σήμειώμαrι, καrακεχωρισμένφ έν τψ ύπΟ τοϋ Σ. Λάμπρο υ έν .,Νέφ 'Ελληνομηlμονι,, 
τόμ. 11 σελ. 41- δημοσιεu-8-ένη vεωτέρφ καταστίχφ αUτης, έχτίσfiη κατα τΟ ετος 1032 έπί. 
τfις βασιλείας τοϋ ΨωμανοU 'Λργυροϋ, πατριαρχεύοντος δΕ τοU Άλεξίου Στουδίτου. Κα(
τοι δΕ τοϋ άνωτέρω δημοσιεύματος €λαβQ"\' γνώσιν πολύ βραδύτερον μετά τfιν επίσκεψιν 
τ11ς έν λόγr.ρ Μονής, δμω; έσκέφ-flην νά σημειώσω λε:ττομερέστερόν πως τούς έν αUτίι 
&.ποκειμένους κό)δικας, πληρωftείσηι; ούτως έν μέρει τής ύπό τοϋ ό.ειμνtlστου lστορικοϋ 
έκφρασ-8-είσης αύτό-6-ι σελ. 52 σχετικής εUχης, πλijν τής χρονολογίας τΟΟν κωδίκων, f]ν 
δ€ν ήδυνάμην να προσδιοQίσω. 
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5. ~Επt της αUλείου itύρας, fπt λιίΗνων πλαχών: 

<< Παρθε1•ιε 1820}). 
«Παισιος» 

«Λfαστορη,ς J απο .Πρισογι I ω•η 1819». 

6. Έπt λιΟίνης πλακός, Ε\·tετσιχισμένης Εν τφ ο'Lκοδομ·ιlματι της μονfjς, 
ε,. μέρει δυσανάyνωσrος, 1iδε 11 έπιγραφή; 

n1v 

<" Τω• κερον που γογ κερυν J που γι1•ι το μω•ασιιρι ετος [ 1815 
γε1•αρις= 20==ητω, J προιγουμενος Ιlαπαnω'ος απ σ J L:οπικι ι 
χε θεμεριος 2 Πα j πα6ασιλις α:πο πιvικι 3 (;) 

J μαργαριτι Παπα .. απο J κακοδίκί. 4 κ ε ο ηγύυ 
με I νος τον αξιοσε η :παναγι j α κετελίοσε . . . . . . . . . . [ 

,ιιε τι δvναμι τις πωια Ι γηας κε ηταν μαστορις J Πρησιοινος 5 

γατις γκανη ! εςαρχος ». 

7. Έπl τίjς μεταλλίνης σφραγίδος τijς Movijς, ε!κονιζούσης έν τiρ μέσφ 
Κοίμησt'\' τής ΘεΌrόκου, &ναγράφεται κάτωf)·εν μεν τfjς είκόνος τΟ ετος: 

«1032>, 

Πέριξ δέ, κυκλοτερώς καl διιl κεφαλαίων Υ((αμμάτωv >'ι έξfjς δπιγραφ>] : 
ot·f I κημηση της ηπεραγιας Θεοτόuου της Ι Καμψ•ο πληοηοJΙ 

Δελ6ινου». 

Il. ~Εν τϋ αύrίj Movfl dπόκεινται και τα Επόμενα χειρόγραφα. 

1. Ίερον Εuαγγέλιον, έπl χάρτου διαστ. 0,31 Χ0,22. Α! σελίδες είναι 
διυρημέναι ε!ς δύο στήλας έχάστη. Ή γραφ>) καλ>) στρογγύλη. Ta eπίτιτλα 
κα\ τ6: &ρχιχa γράμματά εtσι γεγραμμένα έρυ&ρα μελάνη. 'Η &ρχiι καl το 
τέλος Ελλείπουσιν. " . 

2._ «'Ή {}εία λειτουργία τοίi έν άγίοις π(ατ)ρΟς 1lμώv "Ιωάννου τοίi 
Χρυσοστόμου». 

, Έ~t χάρτου διαστ. 0,21 Χ0,15. Ή γραφ>) στρογγύλη, λαμπρά. τα &ρ. 
χικα γραμματα γεγραμμένα eρυ{JρQ: μελάνrι, τα δε κεφαλαία κεκοσμημένα. 

Είναι έσταχωμένη δέρματι και διατηρείται καλώς. 

3. Λόγοι Βρησκευτικοl διάφοροι τοϋ Χρυσοστόμου κ),π 

Έπl χάρτου διαστ. 0,27 χΟ,20. Φύλλα σς '. 
Τα έπίτιτλα έρυ{}·ρg μελάνη. Διατηρείται καλώς. 

1 Σωπίκι = χωρίον τής περιφερείας Δελβί,•ου. 
2 = έφημέριος. 
s Πιίtανώς τΟ έν τfι περιφερείQ: Δελβίνου χ<ορίον Φοινίκι. 
4. Χωρίον παριi τΟ Δέλβινον. _ 
i,· ='Εκ τον ί(ΟΟQίου Πρuσόγιαννη. 

Έπιγραφαί καί έν-&υμήσεις έκ τfις Βορείου 'Ηπείρου. 93 

4. Χειρόγραφον Βαρλαaμ καl Ίωάσαφ. Έπl χάρτου διαστ. 0,21Χ0,15 
~Αρχη καl τέλος έλλείπουσιν. 

5. ·Έτερον χειρόγραφον Βαρλαιiμ καl ~Ιωάσαφ. Έπl zάρrου διασr. 

0,21 χΟ,15. Άρχiι καl τέλος ελλείπουσιν. 
6. Περl Παπισμοϋ. ('Επίκρισις αύτοϋ). Έπi χάρτου δια στ. Ο, Ι 9 χ Ο, 13. 

'Αστάχωτον. 

'Εν τψ πρώτcρ έξωφύλλφ ύπάρχει τΟ σημFίωμα: 

«αχκ ( =1620) κατd μυνα ιανουάριο1'». 

ΤΟ Εξcόφυλλον τοϋτο εlναι. εlλη μ μένον πιδ·ανcδτατα έ'ξ ϋ.λλου χειρογρά-

φου, διότι τΟ προμνησδfν φαίνεται μεταγενέστερον Ον. 

7. Πλουτάρχου περl παίδων &.γωγης, λόγοι -3·ρησκευτικοl κλπ. 

Έπi χάρτου διαστ. 0,20 Χ Ο, 15. 
Καl τΟ χειρόγραφον τοϋτο φαίνεται Ον μεταγεγέστερον. 

8. ~Ερμηνεία εlς τοUς κατd ~Ιουλιανοϋ δύο στηλιτευτικοιJς λόγους. 

Έπl χάρτου διαστ. 0,29Χ0,21. Διατηρείται καλώς. 

Έν τfi α'. σελίδι: 

«cΥπόθεοις εlς τδJ• πρώτογ στηλιτευτικ01' λόγω':: 1789 όκτω6ρίου 12. 
(Με{}·' δ Ετέρ~ χειρi) κvριακός ίερεiις δημητρίου. I ΤοVς κατd lουλια
νοϋ δύο λόγους ό Θεολόγος, τοϋ lοUιανοϋ βαοιλεύοJιτος, δοκκεl συγ

γράψαι, πρό τijς άρχιερωσύνης αύτοV, δπερ και αύη) 1} φράσις δεί
κ1ιυσοι Vψηλοτάrη καί: βιαία ο'f.οα κτλ.~> 

Παρακατιόν: 

,/Ερμηνεία εlς τΟ1ι κατd, Ιουλιανού βασιλέως πρώτο1' λόγω• στηλιτευτικ6ν~. 

'Εν τΦ τέλει τοϋ λόγου τούτου ση μειοϋται: 

·«τέλος, [τη 1790 Ίουλίου 5 "~>. 

'Εν δΕ τψ τέλει και του δευτέρου λόγου άναγράφεται: 

« 'l'έλος και njς ψιλογραμμίας τών δύο στηλιτευτικώJ' λόγων. 17.9() 
δεκεμβρίου 20. Ι Κυρωκός ίερει•ς Δημητρίου έκ σeιρρακάδωγ». 

Με{}' Ο Επιφέρεται: 

«,αψπθ' Ίωιουαρίου κθ' γράφω τιl σχόλια τών κωιό)'WJ'», 

Έν τψ τελευταίφ φύλλφ γέγραπται ύπόδειγμα έπιστολfiς, ληγούσης οϋτω; 

«1790 μαtου ιγ' δέλ6ο•ον ο καηi :;ηιεiiμα υίύς της 'Αναστάσιος' Αθαγάσιος», 

ΚάτωfJεν δΕ αύτοίi, έν τψ αUτψ φύλλφ, ί'πάρχει tO έξης σημείωμα: 

«1839 Δεκεμ6ρίοv 12 \ ότω· 1jλθε ό νζελοπήντζαρης 1 εlς τωγ καζα I 

Δέλ6ινου μ8 προσταγfι διά 1'd χαλαση τά I δυο chνζακια1 1}φερε1' 

1 = Τζελεπίτσαρης, δηλ. Τζέλιος καταγόμενος Εκ τοϋ χωρίου Πιτσάρι τοίi Άιηυ

ροκάστρου. 
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ασκερη άρflωη)τες χηληαδες I 4000 ~Jrη τέσερης καl. έκάθησαν- εις 
το Δελ6ηνογ I ήμ.ερες και εχαλασωι άλλα J'TU )'ζουφληκυα έγιγε I μ.ε
γάλος χαλασμος τοσωι άπΟ ,αεσοπόταμω' έος j τσαfJφλα το γραφομε 
δηα εJ'θημησο' 'ΕγΟ δ ι<:λαχιστος εφημεριος βαροσι λακας 1 ! απο χο
ριογ π,ιωυληαραrες ~. 

9. Περιφραστάριον καl ~Επισωλάριον. 
Έπl ~άρτου διαστ. 0,27ΧΟ,Ι9. 
Σελίδες f1ρι\1μημέναι ~" ολφ 55Η. 

Τα fπίτιτλα καl τc't άρχικU γράμματα γεγραμμένα ερυ-&ρq: μελάνη. Ε.ίναι 
έσταχωμένον βύρση και διατηρείται κάλλιστα. 

Έν τfi πρώτη σελίδι άναγράφεται., έρυ-&ρq: μελάνη, οϋτω ό τίτλος τοίi 
βιβλίου: 

(f JlεριφραστάριοJ', ljτoυJ' περιφράσεω1' συλλογ1], τοίς φιλολόγοις τώJ' 
γ{;ωγ, έγ ΤΟ{ς μάλιστα dΨαγκαίU1', και fJJu:ρ τι (i).).o είς τd ΠάJ'V χρή
αιμον, περ/, άπορίωι φράσεως, πρΟς ειΊφραδείας dντιποίησο•, δτι μάλα 
α/ιτοiς ξυ,ιι6αλλόμε1ιογ Βπερ και διd χρήσιν ε1Ίχερεστάrφ' εlς τl;J' τοϋ 

dλφα61jτου τάςοι κατέστρωται. 

Οι) τ(j> τέλει προστέθηται καi μικρ(i έπιστολιμαϊα έ'κθεσις, oV τ Ο 
τ.vχιJν και αί!τη τοίς αVτο'ϊς σvμΟάί.λουσα, τρόπους έπιστολr7η• πω•

τοίους G'Ι~'τοϊς ποικιλοτρόπως ύποτιθεμέJ'η. 

, Α ΨΠς' ( = 17 86) δκτω6ρίοv κε 

'Ε1' • Αργυροκάστρφ.». 

Έv σελίδι δ', έν τέλει, α,'αγράφεται: 

q Τι'ι παρ/η• βιΟλί ω• περιφραστάριο1, I Οιιομαζό,αενον έγράφη διd 

τοίi Δ-ημητρίου Χρήστου Βασιλείου 
{χειρΟς έμοV 

(έξ 'Αργυροκάστρου>'. 

το περιφραστάριον καταλαμβάνει σελίδας 451, αίς έ'πεται ευρετήριον έκ 
σελίδων 22. 

Έκ τών περιφραζομένων λέξεων πρώτη είναι τΟ ρfjμα «&yαπώ» καL 
τελεurαία τΟ ρημα «όJφελώ)). 

Μετα τΟ μνησ-&Εν εύρεtΊlριον έν λευκψ φύλλφ ύπάρχει τόδε τΟ σημείωμα: 

<(cΥπάρχει τΟ παρι:bγ Δημητρίου I Χρ1jστου 11fπίγτζου ές 'Αργυ

[ροκάστρου 
1809 αVγο1Ίστου 26'-==.σικριάη 3 γράφω». 

1 = Συνοικία Δελβίνου. 
~ = Μπουλιαράtαις. 
} = Κεσtοράτιον. 

Έπιγραφαί και έν{}-ιψ1lσεις έκ της Βορείου 'Ηπείρου. 95 

Με{t~ δ Επεται τΟ Επιστολάριον, oV δ τίτλος έρυι9ρr7 μελάνη Εν σελίδι α' 

(κατd νέαν dρί{}μησιν) Εχει οϋτω: 

< Έπιστολάριογ πρόχειρον το'ϊς φιλομαθέσι I τάηι 1'έω1', έκπω•ηθέJ• καrά 
τη,, τωρnη}ν Ι χρi'jση', περιεχο1• τρόπους διαφόρους, τίτλω1• ! προοιμίω1• 

καl έπιλόγωγ καΙ tf).).ωγ ποικίλωJ' 1 άγηκό1•τω1' τfί έπιατολrj 

Α Ψ Π ς' (ΊκτωΟρίnυ i!ε' 

με\1' δ μέλαν ι : 
[' Αργυροκάστρίp». 

«' Εγράφθη τΟ παρΟ11 βιΟλίον διά χειρΟς έμοV τοiί Δημητρίου ... Υρ1}στου 

ές 'Αογvροκάστρου κατd τΟ έr:ος τΟ σωτήριω• τφ χιλιοστφ έπτακο

σιοστ~ όγδοηκοση!J f!κrφ κατά μΓjι•α όκτωβρίφ είκοσι πέ1ιτε καl 
δποιος ήθελε JΙά τΟ άποζενώση 11d έχ!J τάς άράς πάντων τώ1• όσίωγ 

1 I > I "'δ και θεοφόψωι πατέρων τής έκκλησίας και προκοπφι ου μη ει !7 

έφ' f;ς έργάζεrαιJ>. 

το επιστολάριον καταλαμβάνει σελίδας 78, έν νέq. έξ άρχfjς άριδμήσει. 

ΤΟ περιεχόμενον α\ΙtΟϋ έπεξηγοίiσι σαψέσtΕQΟ'\' καl tάδε έν tίJ πρώτη 

σελ(δι, Ερυ8ρζi μελάνη, προτασσόμενα: 

,. «'Έκθεσις έπιστολιμαία, 1'jτου1' κατάστρωσις τώ1• τ!} έπιστολjj άνηκόJ•

τω'' μερ('iJ'J.•, κατά τΟ 1•V1' έπικρατοϋν έθος, τίτ}.ωγ δηλ., εl•χώγ, προοι- ' 
μίω1,, έπιλ(.ίγω1', ύπογραφών τε, καt έπιγραφώ1' πρΟς δι.άrρορα L·πu~ 

κείμε1•α καl {Jποθέσεις έπιστολώJΙι> .. 

ΠΑΙ,ΑΡΤΗΜΑ 

Άλφαβητικος κατάλοyος 

Ι:νίω-ιr τώv fv τοίς διπτύχοις τώv ίερώv Movώv Δριάνου καl Προφήτου 'Ηλιοiι 
&tιαyραφομέvω'Ι' &vομάτωv &νδρώ-ν και rυvαικών. 

(Τοίς μη καταδήλου γένους δνόμασι παρατίfi'εται τΟ γράμμα α η ~ πρΟ_ς δήλο}σιν 

τοϋ τυχΟγ εξακριβω-6·έντος ό.ρσενικοU 11 itηλυκοίi γένους αlιτ&ν· τοίς δ' αμφιβολοις ;). 

Άγάθω 

~γόρα 

•Αλεφάντω (και Ciνευ 

"'Ανθ!νη [τοίi Α) 

":Α1ιθω 

Άρέτω 

~Αριά1ιrω 

:4.ρσέ1ιω 

~Αρχ61'τω 

Ασπρη 

Άστρίγω 

'Άστρω 

ΑVγέρω 

Αύγούστα 

Άφένδρω (και - τρω) 

'ΑφίΥω. 

Βάρα 8·. Βάσιλικi1 
Βάρθο Η. Ε\1ανιΊία 

Βέδα 

Βε1ιέrω 

Βέ1•ω 8·. Ευγενία 
Β έργω 

Βόντα καl - ας 
Βοiίλκος 

Βούλτζο 

Βρανάς 

Βράνος &. 

Γαητάνης 
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Γέρα 

Γεράκω 

Γεωργούτζα 

Γιο{Jάγος καl - ης 

Γιούακω 

Γγέλια καl .ιω ι1·. ΚUαγ

[γελία 

Γγ{μος καl -ου 

Γγίκος 

Γιώτης ά. Παναγιώτης 

Γκιώκας ά. 

Γκιώνη καl -ου 

Γγίτζο 

Γκόγκα 

Γκούκεας 

Γούλιο καl - ος 

Δάφνω 

Δ έπα 

Δεύτω 

ΔιενJj 

Δω)χpω 

Δούκας 

Δράκα 

Ζαμπέτα 

Ζέρα 

Ζεράμπω 

Ζησος α. 

Ζο1Jπας &. 
Ζυyούρης &. 
Ζωγράφο; 

Ζcύνιω 

Ζ<iπος &. = Σωηlριος 

Θόδα lt. Θεοδώρα 
Θωμαiς 

ΊέJ•α (Ευγενία;) 

'Ίσαρης &. 

Πω•αyιώτοιι Η. Ποuλίτσα 

Καγr.άνα 

f(αίσαρης 

Καλλιτρόπη 

Κάλω {}·. Καλλιόπη 

Κέοκα 

[(ιού ρ α κ α l - ω 
Κόκα 

Κσμίνης 

Κόμ1'α rf. 
J(όμπω καl -ης 

Κοντέσια 

J(ό1ιτης α. 

Κο1ιτύλης 

Κούκεας ά. 

Κούκιω 

l(ούπω 

Ποvρτέσης 

Πούστας 

Κυρά1'ι'α 

Πυράτζω 

Κυρά τω 

Πυρι.αζijς 

Κι)ρκα καl - ω 
Πυρίτζης 

Κϋρο; ά. καl _ ιος &. 
[Κυριάκος 

Κυρούσης 

Κdηζιος καl - α 
Κώτος &. Κωνσταντίνος 

Λάζος ά. Λάζαρος 

Λιiλα 

Λαλούτζης 

Λάμπρω {}_ 

Λάσκα 

Λέκας ά. καl -ω Άλέ-

[ξανδρος 

Λένα {)·, "Ελένη 

Λέτζη 1~. Άλεζάνδρα 

Λϊ}λω lq .. eΕλένη 

.. Λιά1'α 
Λιάσκυς &. ~.Ηλίας 

Λόλης ά. ΓΙ?ώργιος καl 

[Θεόδωρος 

Λόπα ι<)·. Καλλιόπη 

Δούλα καl ~ω 

Λούσιος &. 
Λυκούδα 

. ι'lουτζέτα 
Λ·ύμπως 

Λ.ϋrος 

Μαλίκω rf. Άμαλία 
Λ:!άJ-·θηος ά. Ματι~αίος 

Μάνος &. 'Εμμανονηλ 
.Ιιiανοϋσος 

.Σv.lαργαρίτης 

1lιlαρέτα -Β. Μαρία 

.ι:11άρτος α. 

Λ1αύρω; 

3Ιέγκουλας ά. 

Μέξης 

11/έρσω 

111.ηλίτζα 

Μήλω 

Μία ως ά. I Μiσος ' Μιχαi]λ 
Μiχος » j 
Μόσκω ιtt. 

iliουζάκης 

J.1iούσιος ά. 

Μπαλάσα καl - ια 

.Λfπάλκω 

Jι1πέγκο ; 
Λfπένα 

_j_Ίιlπίρος 

Μπάγκας 

Μπούγιω 

J11πράτης 

Μυράτζα 

~~πιγραφαt καί έν-&υμήσεις έκ τi'jς Βορείου •Ηπείρου. 

J:\Τάσιος ά. ~ Αθ·ανάσιος 

1Υέζα κα1,.- ι α 

.1Υεζίκο; 

Νέζκα 

Νεολij 

Λ7εράντζω 
Ν"έτω {), ~Ανέrα 
Λ!ίκας ά. Νικόλαος 

]γικούσης ά . 
Νiτζιω /}. Έλένη 

Λ7όνα 

ΛΤτέ1ιτεας ά. 

J:{τέγτο 

]{τιέλα 

ΛΤτο6ιώJΙα 

JΥτόμπρα 

ΝτόΝος &. Θωμάς 
!{τόρας 

Νrοϋσος 

1-..ττρΕ &. Ά νδρέας 

ΞάJ>θα καl -τα 

Παγοι';γης καl -α 

Πάνκο 

Ιfάγτος ά. Παντελί]ς 

Παρίσω 

Παρούσης 

Πάσκος ά. Πασχάλης 

Πάτος 

Πέζο; 

Πεκιάρης 

Π έπα ς 

Πέτζος ά. Πέτρος 

Πλούμω 

Ποζάνα 

Πόθω 

Ποί1•α it. Δέσποινα 
Πο_ρφύρης 

Πούλιω 

Ποvλος 

Πρέμπτος καl -00 1 &.-η:θ. 
Παρασr.ευdς 

Πρόκας α. Προκόπιος 

Ράϊδω 

Ράκος ά. Ήρακλfjς 

Ρίγω 

Ρίζος 

Ριστά1•α ιq,. Χριστιαν1l 

f-Jίφος &. 
Ρόδω ,'). Δωρο&έα 

Ρούαω 

Ρώξα καl -ω lt. Ρωξάνη 

Σα6έτα /}. Έλισσάβετ 

.Σάγος 

Σάμω 

.Σ&ιΨα Η. Σωσάννα 

:Σάφος α. 

.Σγούρας καl -ω καl -η 

.Σέακα 

Σίδα 

Σίμος 

.Σίρκα 

.Σκεύω Η. Παρασκεωl 

.Σό1ιε 

.Σούλτω 8-. Σουλτάνα 

ΕΠΕΤΗΡIΣ ΕrΑιΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, Ιiτο; Ε', 

Στάθω rf. Εύστα&ία 
Σταμάτω 

Σταμού!.ης 

Στάσω Η. "Αναστασία 

.Σταη}ρα 

.Στέλιος 

.Στέφος &. Στέφανο~ 
Στόϊας ά. 

.Στόί"1ια ; 
Συγκλητικι) 

Σύρμα 

Σωφροαύνα 

'Γζύ.6ος ά. Σταίίρο; 

τζάμος 

Τζάνης 

Τζάτζας ά. Άναστάσισς 

Τζέκα καl- ω 

Τζέλιος 

ΤοιJσας ; 

Φί11ω {t. 

Φίφιος 

Χάϊδω 

Χάνα 

Χαρίοη; 

Χαρίτος 

Χή11α 

Χιέγα 

Χριστάγη 

Χρύσα 

Χρυσάνω 

Χρυαίδα 

7 
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Άλφαβητικος κατάλογος 

τώv έv τοίς διπτύχοις τώv tερώv Movώv Δριάvου κai Προφήτου ·'ΗλιοV 

άvαφεeομέvω'V Οvομάτω'V τόπων κ.λ.π. · 

C)Αγιογ "Ορος 

"Άγιο~ Λ7ικόλαος 

'Αργυρόκαατρωι 

• Αρίνιατα 

Βάλτιατα 

Βά1ιιατα 

Βάρνα 

Βελαγράδων ](riατρωι 

Βελιάχn6ο 

Βεργο 

Βηθηκοϋκι 

Βίσιανη 

ΒοδεJΙά 

Βοδίνου 

Βομπλο 

Βουραίλα 

(και Μπηι9-

κοίiκι) 

Γαδουροχώρι 

Γαρδικάκι 

Γαρδiκι 

Γεωργουτζάτες 

Γλ1ίνα 

Γκαρψέοι 

Γκάρψη 

Γκορίτζα 

Γοραγτζ1} 

» 'Απάνω 

» Κ'd.τω 

» Πέρα 

Γορίτζα 

Γου6έρη 

Γραμμενίου 

Δεδρό6ιανη (νiiν Δρό

Δελ6η,άκι βιανη) 

Δέλ6οιογ /{άστρο 

Δερ6ιτζά-ιιη 

Jί6ρη 

Δό!Jιανη j 
Δο6ιω11) 

Δουρ6ιωη} J 
Δοβρd 

Δολδς 

(νiiv Δού

βιανη) 

Δο/'άτες (ν. Δσξάrι) 

Δραγοβίστα 

'Ελεούσα 

"ΕλμπασrΊ.γ Κάστρο 

'Επιακοπ1} 

Ζαρα6ί11α 

Ζερ6άτες (ν. - ι) 

Ζέρμα 

Ζητο'ϋνι 

Ζήτσα 

f(ακκα6ιd 

Παλεντζέοι (ν. Καλέζι) 

Παμενίτζα 

J{απfσο6ο1' 

Καρ/Jουνάρι 

Καστωιιω11) 

l(αταλάτες 

Κεστοράτες (ν. - ι) 

Κλαδαζά,,η 

Κλισιάρι 

Πολορτζfι Ι , 
v ' ζ' ι (ν. ερημον) 
.1\._Q/,Οριτ ι 

Πορφοi ι 

ι Κάστρο ΚορφέωJ' 

Κουρεμάδη 

ΚριJΙd 

J{ρόγγοι 

Κωστανέοι 

Λα6δωιέους ι 
Λάμδαγη. J 

Αάμπο6ον "Α1'ω 

Αεσινίτζα 

Λεκουρισέους (χαrαστρ. 

Λετο6ιάτες 

Αευτεροχ(Vρι. 

Λί6ι1ια 

Λιμπόχο6ο 

Αινοτόπι 

Λόγκος 

Λουγκωιέοι 

Μαντελιόγι 

.._Wαρίνα 

η]) 1878) 

Μασκουλαρέοι (ν. Μα-
σχολώρα) 

Μαυρόπουλοι (ν. - ον) 

Νlαχραματζfι 

Μέγγουλη ) 
Μεγγουλέοι J 
Μέτζοβο 

Μοσχόπολις 

Μου ζ ίνα 

(ν. Μίγ

γουλη) 

Ιιfπεράτι !(άστρο 

Μπηθκοvκι 

J.W:μομποστίτζα 

. .Ll:f πότριστα 

Μπουλιαράτες 

Ναόποvλοι ι (ν. Στεyό
Λ7αοποvλέοι πολις,Να

Ναοπούλους. οπούλους) 

ι 

1Επιγραφαi καί ένΟuμfισεις εκ τής Βορείου 'itπεiρου. 

Λ7αρδάqες Ρατί)•tστα Τερηάχη 

1Υεπράβιστα Τερηάχου 

Νί6ιανη .Σαράτες (έρ.) Τεριαχάτες 

Νί/Jιτζα Σέλιο1' \ Τριαχάτες 

ΛΤταρυμάδες 2ελιο ι Τερζέοι 

]{το6οηάτες Σέλτση Τζάτιστα 

.Σέπερη Τρω,ουσίστα 

Ξηρό6αλτω' Σερακάδες ι Τρουποκέοι 

Συρακάδες I Φιλιππούπολις Κάστρο 

Πέπελη .Σκαμνέλι Φοινίκη 

Πετζd .Σκωρυl.δαις Φρασιω'fι (ν. - στιανfι) 

Πλεσί/Jιτζα .Σουλάνα 
Χάσκο6ον 

Ποκο6ίτζα .ΣτογιωΨέοι Χλωμδς 
Πολένιστα .Στρα6οσκιάδι Χόρμο6ο" 

Πολίτζωιη .Στρατουμπέρδα Χοτέσα 

Ποyτικάτες .Στύλος Χουμελίτζα 

Ιlόατε1'α Σvγκριάτες} , ΜΟΝΑΙ , , το Κεσrο-
Πραηλάτες 2υγκριατες ( , 

Βά-J'ιστας Σ , ρατι) 
Πρεμέτι 1 Π' ηκριατες Γερμανοϋ 

αατρο 
.Σωπικfι Πρεμετή I ι (ν .. η) Κρόριζα 

Πυροκακέοι l .Σωπικέοt I Ναοπούλους 

Πυροκοκέuι f Σωπ}ρας .Σόσι1ίος 

Πωγωϊωη) Τζιάτιστα. 

Π. Η. ΠΟΥΛ!ΤΣΑΣ 



ΣΙΓΙΛΛΙΩΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΆ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘQ ΙΕΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΑΙ)ΙΟΥ 

Τα άρχετα τών μονών τοϋ "Ά-&ω κα'ι της "Ιεράς Κοινότητός εισι πλήρη 

Επισήμων Εγγράφων, dρχαίων τε καl νεωτέρων, αναφερομένων ε'ίς τε την 
ίστορίαν, τΟ πολίτευμα καl την εσωτερικfιν έν γέΥει κατάστασιν αύτών, κα'ι 

δη την έσωτερικfιν γαλήνην, Ίϊτις κατα τσUς νεωτέρους ίδίq; χρόνους μεγά

λως διεσαλεύετο, ώς κα'ι είς τfιν περι{}ρίγκωσιν κα'ι Εξασφάλισιν τών κτημά

των αύτών. τα Sγγραφα ταϋτα εlναι χρυσόβουλλα, φερμάνια, ίεροδικασrικαl 
Τουρκικα'ι &ποφάσεις, Πατριαρχικα σιγίλλια, κοινοτικα Εγγραφα άπΟ τοϋ 
ι' αlώνος μι(χρι τών καi}' ή μας χρόνων. 

~Ατυχώς αί μονα'ι δΕν προβαίνουσιν είς την συστηματικην Εκδοσιν αύτών 

πάντων, Εξ ής Ciπλετον {}ό χυft·ϊϊ φώς και πάντες {}cX μάftωσι την δια μέσου 

τών αίώνων ύπf.ρ τfjς 'Εκκλησίας και του Sιhους δρdσιν αύτών κα'ι την 

&λη{}fj ίστορίαν, &λλ' &ναμένουσιν, δ πως ξένοι πράξωσι τοϋτο. "Έχουσι 

λοιπΌν δημοσιέυ&5 ίκαν(): Εγγραφα ε'ίrε Εν :rrεριοδικοίς, ε'ίτε καl Εν 'ίδίοις 

συγγράμμασιν, άλλι:Χ πάντοτε ξένοις, Ελάχιστα δε Εν ήμετέροις, διότι οί ήμέ

τεροι λόγιοι δΕν &νατρέχουσιν είς τδ:ς &κενώτου; έλληνικας πηγί:iς, δπως 
&ντλ1lσωσι τιΧς περ'ι τών Εκκλησιαστικών ίδίq; πραγμάτων εϊδήσεις, &λλ~ &ν

τλοϋσι ταύτας εκ τών τε&ολωμένων πολλάκις πηγαδίωv τών ξένων και δια 

τουτο τα &ντλούμενα ούχl σπανίως είσl ftολα καί Ψό{}α. ΔιΟ καl τΟ έλληνι

κΟν κοινΌν τελείως &γνοεί την πραγματικ1)v 'Lστορ.ίαν τών μονών κα'ι τΟν 
μοναστηριακΟν βίον. 

Ή δημοσίευσις δε τών μοναστηριακών εγγράφων, καftίσταται πάνυ 

Επιτακτικη κα'ι δια τΟν λόγον Ο τι δι~ αlJτfjς σψζεται τΟ περιεχόμενον αύτών 

Εκ τών πυρκαϊών, αϊτινες πολλό εγγραφα έξηφάνισαν, Εκ τής ύγρασίας, 1Ίτις 
πολλα κατέστησεν Εξίτηλα, ε'ίτε Εν μέρει., ε'ίτε και κα{} .. όλοκληρίαv καl Εκ 

τής σίλφης και τοϋ σητΟς τών Εχι1-ίστων τούτων τfjς τε μεμβράνης καl τοϋ 

χάρτου, Επειδη άτυχώς Εν ταίς μοναίς ταύταις δΕν ύπάρχει ή δέουσα Επί
βλεψις κα'ι ή περι αυτα Επιμέλεια καl σπουδΊl. 

Πάντες ούτοι οί λόγοι παρώρμησάν με, Οπως δημοσιεύσω Εν τϊj πάνυ 
&ξιολόγφ καl περισποuδάσtφ Έπεtηρ(δι της Έταιρε(ας Βuζαvηνιnν Σπουδών 

τοuς χρuσοβούλλους λόγους, 1 οϋς κατέχει ή μον>) τοϋ Δοχειαρ(ου. 'Ήδη 

1 "Ετος Δ'. σελ. 285-311. 
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προβαίνω είς nlν δημοσίευσιν ένίων τδ')ν σπουδαιοτέρων Πατριαρχικών 
Εγγράφω\ι καl σιγιλλίων, Επειδtl τα κρισιμόγραφα Εγγραφα rών διαφόρων 
του Βυζαντινοϋ κράτους dπογραφέων χριlζουσιν &ντιπαραβολής τινος, Ίlν 
μακρό&εν είς άπείρους μοναχσUς δΕν είναι δυνατόν, ϊνα Εμπιστευ-&ώ. 

Τινδ: τών Πατριαρχικών τούτων Εγγράφων &νήκουσιν είς την ο\Jχ'ι πολiJ 
&φ' ήμών &φισταμένην ΕποχΊlν, &λλU. καl ταϋτα δημοσιεύονται ου μόνον 
δι& τοiις αύτοiις λόγους, &λλδ: καl διότι &ναφέρονται εlς όριακ1)ν δίκην 
μεταξV τών μονών Δοχειαρίου κα'ι Κασταμονίτου, έπαναληφ3είσαν Κατα 
μεγάλα διαλείμματα καl διαρκέσασαν Επl 862 Ετη, 1iτοι άπΟ τοϋ 1051, Οτε ό 
&γρΟς τοίί Καλλιγράφου, περl ού πρόκειται, εUρίσκετο ύπΌ την κατοχ1lν τiiς 
ίερdς μονfjς τοϋ Ζωγράφου, κα'ι &κολού-&ως &πΌ του 1345, δπότε περιήλ
{}εν είς η)ν κυριότητα τfις τοϋ Δοχειαρίου, Uφ~ ής καl κατέχεται Εκτοτε, μέχρι 
τοϋ 1913, Οτε 11 του Κασταμονίτου έζήτησεν &πΟ τfjς CΙερdς Κοινότητος 
&ναftεώρησιν τfις δικαστικfις &ποφάσεως, {iτις είχε ληφ{}η ύπΕρ τής τοϊi 
Δοχειαρίου Εν τοίς Τουρκικόίς δικαστηρίοις καl Επεκυρώ-&η τQ) 1848 καΊ 1850-
καl δια Σουλτανικών φερμανίων 1. 

12. 

~ Επιιι-ιολη τοϋ οίκουμενικοϋ ΠατριάρχΟυ Καλλίστου Α'. πρΟς τΟν 
Αύτσκράτσρα 'Ιωάννη ν ΕΌ τον Παλαισλ6γσν περi τσϋ iιν. Ερμηλείq. 
κτήμα.,;ος .,;ijς μονfjς τοϋ Δοχειαρίου. 

'Αδ1}λου έτους, μηνΟς καi 'ΙvδικτιWJΙος. 

"Η σεβασμία μονη τοίi Δοχειαρίου &πΟ του δωδεκάτου αLώνος κατέχει 
γην γοvικηv έv •Ερμηλε(q, εlς \'Ιν προσηρτήiJη μεta ταϋτα καl έτέρα έξ 
&γορασίας &πό τε Γλαβα τοϋ Συρμορίνου του Επ'ι τοϋ στρατοϋ καl το·υ παν
σεβάστου σεβαστου πρωτοβεστιαρίτου Δημητρίου Μουρίνου, κα'ι Μανουfιλ 
τού Δοβλιτζηνου (, τοϋ &νελ-&όντος Εν τf1 μάχn τών Τούρκων είς τΟν Χορτα·ί
την Εκ βασιλικfjς προστάξεως καl τελευτήσαντο; Εκεί,» καl dλλη &πΟ προσ
ενέξεως στρατιωτών &ρχόντων κα'ι CJ.λλων &τόμων μετα πάσης τfίς νομής, τών 
προνομίων" καl tών προσκα&ημένων, καl οϋτως &πηρτίσ&η τΟ Εν "Ερμηλείq: 
μέχρι κα'ι τοϋ νϋν κατεχόμενον ύπ~ αύτfjς μέγα &γρόκτημα Εκ πολλών τεμα
χίων Ciνεu συνοχfiς &ποτελούμενον. ΤΟ κτfiμα τοϋτο Ολως παρανόμως fiρπα
σεν ό μέγας cΕταιρειάρχης Τραχανιώτης κα'ι Επειδη ήν πάνυ ίσχυρΟς καl 
ot μοVαχοl δΕν Ί'iδύvαντο ϊνα Εξώσωσιν α\JrOv έχ;είθεν, &νηνέχ&ησαν εις τΊ)ν 

' ' Π ' Κ 'λλ ' Α' ' οικουμενικον ατριαρχην α ιστον τον . 

Ι ΠερL τών όρίων της μονfις του Δοχειαρίου, δρα και τΟ ύπ' 6.ρι'θ-. 6 χρυσόβουλλον τό 
δημοσιευfiΕν Εν τψ Δ'. τόμ. τfις παρούσης Επετηρίδας σελ. 295-297. 

2 Τούτου τοU Καλλίσcοu Ι}έλει την Επισtσλήν καl ό Μέγας λογο&έτης·Σ. 'Αριστάρχης 
f.ν τίi δ.πό Νεοχωρίου τοU Βοσπόρου πρΟς τοiις πατέρας της μονfις Ο:ποσταλείσu f.πι-
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Ούτος &είποτε κηδόμενος τών συμφερόντων τών εύαγών μονών, ώς 

καl πάντες οί Πατριάρχαι καl άρχ.ιερείς, &μέσως εγραψε πρΟς rOv ΑUτο

κράτορα ~Ιωάννην τΟν Παλαιολόγον τi]v κατωτέρω πολλοϋ λόγου άξίαν καl 

σπουδαίαν έπιστολ1lν, δι~ ής ύπεραμύνεται tώV δικαίων καl συμφερόντων 

της μονης καl παρακαλεί αϋτΟν ι'tερμώς, ϊνα διορίσηται πρΟς τΟν δηλω

-θέντα μέγαν 'Έταιρειάρχην καί έκστfι μΕν κα-&όλου &πΟ τοϋ είρημένου κτή

ματος καl οUκέτι έπηρεάζη και διενοχλfi άδίκως τΟ'Uς μοναχούς, άντιστρέψn 

δΕ πρΟς τi]ν μσι•i]ν καl ε'ίτι καl δσον φitάσας &πf}ρεν έκεί-&εν κτλ.» 

"Η έπιστολη γέγραπται έπl χάρτου διαστάσεων Ο, 24_ Χ Ο, 30, κείται δf 

Εν τψ άρχείφ της μονfjς ύπΟ τα στοιχεία ΛΘ '. καl έ:χει οϋrω. 

Κράτιστε, {)εόστεπτε, {)εοδόξαστε, {)εοπρόβλητε, {)εοκυβέρνητε Δέσποτά 

μου &γιε βασιλείi. Νίκας κατα τών &οράτων έχ&ρών, τρόπαια κατ& τών όρω

μέyων, βίον πολυετή τε καt εUi1υμον τών προκειμένων κοινωφελών Εργων 

εύόδωσιν καl πάν δ,τι &γα&Ον καl σωτήριον έπευχόμεδα τfj άγίq; έκ Θεοϋ 

βασιλείq; σου, &πΟ τοU Κυρίου Παντοκράτορος τψ iJψηλψ αύτοϋ iJπερασπί

ζοντος ταύτης βραχίονι, καl ~Αγγέλου τας όδούς σου Εμπροσftέν σου κατα

σκευάζοντος. ΏσΟ.ν καi η μετριότης f]μGιν βλέπουσα τι\ς f>περ τής &γίας βασι

λείας σου ήμετέρας εύχdς είς Εργον προβαινούσας πνευματικfιν εύφροσύνην 

Εχει καί &γαλλίασιν, είδέναι βουλόμε&α τfιν άγίαν βασιλείαν σου ώς ό μέγας 

"Εταιρειάρχης δ Τραχανιώτης f]πλωσε καl κατεκράτησε τΟ κτήμα, τΟ λεγό

μενον cΕρμήλειαν, Οτε διέπρασε πρό τινωγ t]δη χρόνων ό έπl τοϋ στρατοϋ 

δ Συρμορίνος προς τljν σεβασμlαν του Δοχειαρίου μονljν καΙ &νελάβετο 

Εκεί-&εν Οσα δfίτα καl &νελάβετο Επt προφάσει Οτι δη&εν η&έτησε ηlν πρd

σιν ... 1 έπl τοϋ στρατοϋ καl &νέ-&ετο περl τούτου πρΟς τΟν αϋτΟν .μέγαν cΕται

ρειάρχην. Το δε ο~χ οί5τως Ι!χει. Καl γaρ ψδε δ επt τού στρατού μετακλη· 

ftεlς καl έρωτηSεlς έξησφαλίσατο καΙ. έβεβαιώσατο Οτι στέργει &παραποίητον 

την γενομένην παρ' αίιτοϋ πράξιν μετ α τοϋ μέρους τfις μονfις καΙ. οϋδέ .... 2 

εί οϋτως χωρfjσαι αυτης, κα-&ιtlς διαλαμβάνει καl τΟ γράμμα αύτοϋ, Οπερ 

tγρσψε πρΟς τΟν μέγαν eΕταιρειάρχην Οτι ούδαμώς &νέftετο πρΟς αύτΟν ϊνα 

διενοχλήσn η διασείσn τσUς μοναχσUς ενεκα τοϋ τοιούτου κη1ματος. ~Επεl 

γοϋν ή dγία βασιλεία σου πάσι τοίς τών &γαftών ε"ίδεσι κοσμη-&είσα παρd 

Θεοϋ καl διαλάμπουσα τοίς δικαίοις συμμαχεί, μονονουχl ταϋτα πνέουσα, 

yράφομεν ίδοV καl παρακαλοϋμεν ϊνα διορίσηται πρΟς τΟν δηλωftέντη 

στολfj αύτοίί τij 4 Φεβρουαρίου 1884. Ούτος έπατριάρχευσε δlς 135U -1354 καi 1355-1363. 
'Όρα καi τα ύπ' ιiρι-&. 2, 4, καί 11 χρυσόβουλλα τα δημοσιευftέντα έν τφ Δ'. τόμ. τής 

παρούσης έπετηρίδος (σελ. 287-289, 291-292 καΙ. 308-311) καi άναφερόμενα εiς τΟ 
έν ~Ερμηλείιc κτijμα τijς μονης. 

1 Έλλείπει μία λέξις, &τε τοίί χάρτου φ&αρέντος. 
41 'Ελλείπει μία η δύο λέξεις διιΧ τΟν αότόν λόγον. 
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μέγαν ~Εταιρειάρχην καl έκστfl μΕν κα&όλου άπΟ rού είρημένου κηlματος 
καl ουκέτι· έπηρεάζυ καl διενοχλϋ άδίκως τοUς μοναχούς, άντιστρέψη δε πρΟς 
τiιν μονfιν καl ε'ίτι καl Οσον φ&άσας άπήρεν έκεί-&εν καl μέλλει ή &γία βασι
λεία σου ύπΕρ τοϋ -θ'εαρέστου τούτου 8ργου y.o μίσασ&αι τ ας &πΟ τοϋ Θεοϋ 
άξίας μισ&οδοσίας καl άμοιβ&ς καl διαναστήσειν και ηlν 1lμών μετριόrητα 
εtς τΟ ύπερεύχεσ&αι -&ερμότερον τfjς &γίας βασιλείας σου. Κύριος ό ΘεΟς ε'ίη 
περιφρουρών τiιν άγίαν βασιλείαν σου ύγιαίνουσαν καl εύSυμοϋσαν έν &πασι 
καl άβλαβη ψυχfι καl σώματι, ύπερτέραν παντΌς &νιαροϋ συναντήματος 
χαρίσαιτο· αύτfl μετα τfις παρούσης καL την έν ούρανοίς, κα\ εισαεL διαμέ
νουσαν βασιλείαν σου. 

t τφ κραταιψ, {}εοστέπτφ, Ι!εοδοξάστφ, Ι!εοπροβλήτφ, {}εοκυβερνήτφ 
&γίφ μου Δεσπότη καl βασιλεί. i· 

·!· Κάλλιστος έλέφ Θεοίι &ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης καl οlκουμενικος Πατριάρχης t 

13. 
• Απόφασις συνοδικi} ε~δοfJ.είσα έπ! Πατριάρχου μ!:ν ΦιλοfJ.έου περ! 

-ι:οϋ Αν tοίς ~Αμαριαvοίς η Μαριανοίς περι t7jν Καλαμαρίαν κτή
ματος -ιής μονής τοϋ Δοχειαρίοv, Αiιτοκράτορος δε ~Ιωάννου τοϋ 

Παλαιολόγου. 
~Ιωιουάριος του [τους 1375 'lvδ. ΤΓ'. 

'Η !ερΟ. μονi] του Δοχειαρίου είχε δεχl!ή τον Αιίγουστον του 1373 
'Ινδ. ΙΑ'. τi]ν &φιέρωσιν του εν 'Αμαριανοίς κτ>jματος τής μεγάλης Δομε
στικίσσης "Αννης Καντακουζηνής τfiς Παλαιολογίνας, δπερ αiJτη μετa τi]ν 
έπάνοδον καt το.Uτου ύπΟ την &ρχηv τών "Ρωμαίων, έπειδη πρότερον καl 
τοϋτο «είχεν ύποκύψει τοίς άδίκοις χερσl τών Σέρβων», οϊτινες καl Ίlρήμω
σαν αυτό, &φιέρωσεν εtς την μονην του Δοχειαρίου τϋ προτροπΏ τοϋ αύ-&έν
του α1Jτfις μεγάλου Δομεστίκου κυροϋ Δημητρίου τοϋ Παλαιολόγου, χάριν 
μνημοσύνου τών ψυχών τών άγίων αύτfις αύ&εντών καl γονέων καl αυτης 
ταύτης, καl'Ελαβε παρ' αύτfjζ άντ~ αύτοϋ μόνον 600 ύπέρπυρα διά τε την 
τοίi καιρού δυσχέρειαν καl ηΟν πραγμάτων στεvοχωρίαν, ώς έν τψ &φιερωτη
ρίφ Εγγράφφ, τ<$ άποκειμένφ έν τψ άρχείφ τής μονης ύπΟ τ& στοιχεία ΙΗ'. 
άναφέρεται, &φ' ο.Ο Ε:δήλωσεν ε'ις τοUς πλησιασμοϋ δίκαιον εχοντας, δτι 
σχοπΟν Εχει, "ίνα πωλ1lση α1Jτ0 άντl δισχιλίων καl πλέον ίJπερπύρων, είς Ci 
άνήρχετο ή άξία αύτοii, καl ούτοι άντεδήλωσαν, Οτι δεν fiσαν άγορασταί. 

'Εν τψ κτήματι τούτφ, Οπερ κατα την έρΊlμωσιν πι-&ανώς τfjς, μονής 
κατέσχον οί Τούρκοι, ot Δοχειαρίται &νήγειρον καl _πύρyον, σφζόμενον μέχρι 

APIX 'Α ' ) Μ ' του νυν κα\ Ι!χοντα τήνδε τijv επιγραφfιν Μ. Δ. = ρχαγγε ,οι ονη 

Δοχειαρίου. cιοrαν οί μοναχοl της μονής του 'Ακαπνίου επληροφορΊl-&ησαν, Οτι 
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οί Δοχειαρίται f:δωκαν μόνον 600 ύπέρπυρα, τ?ι δf: λοιπε:'χ ύπελογίσίlησαν δια 
τΟ μνημόσυνον, fπέρδησαν μεηΧ δύο Ετη xai fζήτουν να καταλάβωσιν αUτΟ 
δια της βίας, πλησιασμοίΊ δίκαιον προβαλλόμενοι καl λέyοντες, Οτι επρά8η 
lιπΟ τfίς Παλαιολογίνας καi δεν &φιερώ{}η είς την τοϋ Δοχειαρίου. Οί Δοχεια
ρϊται τότε βλέποντες τf]ν κατάφορον &δικίαν &νηνέχ8ησαν είς τi]ν μητέρα 
Έκκλησίαν, finς έπl Πατριάρχου Φιλο1tέου έξέδωκεν Ι!γγραφον &πόδειξιν 
τΟν ~Ιανουάριον τοϋ Ετους 1375, ΙΓΌ ]νδικτιώνος, διότι μετα δύο 8τη άπΟ 
τfjς &φιερώσεως, ώς έν αVτfl &ναφέρεται, οί του Άκαπνίου έζ1lτησαν την 
κατάληψιν αύτοίi. Διd τής &ποφάσεως ταύτης 1l Έκκλησία &πεφάνίJη, δη οί 
Δοχειαρίται Οφείλουν, ί\'α κατέχωσιν αUτΟ &νενοχλήτως πάνττι κα1 άδιασεί
στως με-θ' δλων τών δικαίων καl προνομίων αlιτοϋ, καl σUχl οί τής τοϋ 
~Ακαπνίου μοναχοί. 

Εlς μείζονα δε &σφάλειω• τcί>ν Δοχειαριτών καl ό μέγας Δομέστικος 
Δημήτριος ό Παλαιολόγος έν1lρyησε nlν l::κδοσιν τοϋ ύπ~ &ριitμΟν 9 Εν τfi 
Έπετηρίδι τi'jς Έταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (τόμφ Δ'. σελ. 305 -- 307) 
έκδοδέντος άχρονολοy1lτου καl &νυπογράφου βασιλικοϋ προστάγματος καl 
ύπΟ τα στοιχεία ΚΖ'. Εν τψ &ρχείφ τfjς μovfjς άποκειμένου, καl έκδο{}-έντος 
ύπΟ τοϋ ΑVτοκράτορο; ~Ιωάννου Ε', του Παλαιολόγου, έπειδη έπl Πατριάρ
χου ΦιλοΒέου τΟ δεύτερον άνελΒόντος έπl τΟν ΙΙατριαρχικΟν \Jρόνον tφ 
1364- 1376, εγένετο η περl αfiτou συνοδικi] διάγνωσις, ώς προείρηται. 'Η 
διάγνωσις αϋτη yραφείσα έπl μεμβράνης, κάλλιστα διατηρουμένης, διαστά
σεων Ο, 42 Χ Ο, 28, καl &ποκειμένης έν τψ άρχείφ τfjς μονfjς ύπΟ τα στοι
χεία ΛΖ', Ι!χει ο~τως. 

«t ~Επεl ό περιπόftητος ftείος του κρατίστου καl &γίου μου αVτοκt:ιά
τορος Ιν &γ(φ Πνεύματι &γαπητος υίΟς τi'jς Ώμων μετριότητας μέγας Δομέ
στικος κύριος Δημ1]τριος ό Παλαιολόγος παρεδήλωσεν αfiτi] διa γραμμάτων 
αύτοίi δπως τΟ προσΟν αlιτψ κτfjμα τΟ οϋτω λεγόμενον "Αμαριανα βουλόμε
νος άπεμπολfjσαι Εδειξε τοίίτο πρΟς τοιJς έν αVτφ πλησιασμοίi δίκαιον εχοντας 
καl μη βουλη{Μντος τινΟς έξωνήσασ-8-αι τοίiτο εlς δισχίλια καl πλέον ύπέρ
πυρα ποσουμένου τοϋ τιμήματος τούτου, παρέδωκε τοϋτο ψυχικής ενεκεν 
ώφελείας αύτοίi πρΟς τοUς έν τi] σεβασμί~ μονfι τοϋ Δοχειαρίου καl είχε μεν 
Εφεσιν και προ{}υμίαν τελείως αύτΟ τfι μονfi άφιερώσαι δια δΕ τfιν τοϋ καιροϋ 
δυσχέρειαν και την τών πραγμάτων στενοχωρίαν ελαβεν Εξ αUτών μόνα ύπέρ
πυρα Εξακόσια καl λαβόντες τοUτο οί μοναχοί, καl πολλιi σπουδάσαντες καl 
Επιμεληίtέντες και πλείστα Εκ τών οlκείων καταναλώσαντες έπl τΟ κρείττον 
α-UτΟ κατεσκεύασαν πύρyον τε έν αύτψ άνεγείραντες και U.λλα πολλιi ύπΕρ φυλα
κfjς καl άσφαλείας αύτοϋ ποιησάμενοι, και κινδύνους ύποστάντες καl ζημίας 
πολλάς, άρτίως δf. χρόνων Εξ έκείνου δύο παραρρυέντων, οί Εν τΏ σεβασμί<;:t 
μονfι τοϋ ~Ακαπνίου &ναστάντες δι~ Οχλου γίνονται τοίς Εν rfi τοϋ Δοχειαρίου 

105 Σιγιλλιώδη καl U.λλα ;τα'rρι~ρχικά εyγραφα τf]ς ίερiiς μονής Δοχειαρίου. 

dπαιωϋντες τΟ κτijμα έξ αύτών πλησιασμοϋ δίκαιον προβαλλόμενοι καl πριiσιν 

λέγοντες -Έίναι τοϋrο δτι περ Εξακόσια ύπέρπυρα οί μοναχοl πρΟς αύτΟν 

κατεβάλλοντο καl οUκ &φιέρωσιν καl Εδεήθη τuχείν έπl τούτφ διαγνώσεως 

παρα τfjς 1iμετέρας μετριότητας. Αϋτη συνοδικώς περl τούrοu διασκεψαμένη 

διαγινώσκεί καl παρακελεύεται δίκαιον είναι τοίς έν τfl τοίί Δοχειαρίου 
κατέχειν τΟ είρημένον κτfjμα ώς •ίδιον αVτώv καl άνενοχλήτως εUρίσκεσίtαι 

&πότε τών Εν τfj Άκαπνίου καl U.λλοu παντΟς τών πλησίασtών, πρώτον μΕν 

δτι ό μέγας Δομέστικος βουλόμενος, έκποιΊlσασ{}αι τοίiτο τελείως τα περι 

τούτου καl αύτοίς τοίς Εν τfι τοϋ Άκαπνίου καl πdσιν άλλοις τοίς έν αVτψ 

κεκτημένοις πλησιασμΟν έκοινώσαtο καl ούδεlς έξ αUτών έξωνΊ1σασθ-αι τοϋτο 

fι{)έλησε. Δεύτερον Οτι ούκ Εξεποη1σατο τοϋτο ό μέγας Δομέστικος, άλλ" 

άφιέρωσε τοϋτο πρΟς την μον1Ίν όμοϋ μΕν δια ψυχικην αUτοϋ σωτηρίαν, 

όμοϋ δΕ και ϊνα πληροφορίαν άπΟ τούτου κτησάμενος, δταν αύτφ δώ ό καιρός, 

κατοικήση έκεί, καl οUκ ϋ.ν τις ε·ίποι τοϋτο πριiσιν δτι περ τάχα ό μέγας Δομέ

στικος Ελαβεν έξακόσια υπέρπυρα μόνα, τοϋ tιμΊlματος τοϋ κτήματος εlς δια

χίλια καl Επέκεινα ύπέρπυρα ποσουμένου, &λλ" άφιέρωσιν, έπεl καl ταϋτα τα 

Ολίγα, ε'ίπερ ήσαν τα πράγματα είς αUτόν, ώς Εβούλετο, Εμελλε καταλείψειν· 

τοιαύτη γaρ η τijς ψuχijς αfJtou προ1tυμία καΙ Ι!φεσις, ώς ημίν παρεδήλωσε, 

καl οί μοναχοl τοϋτο δεξάμενοι έσπούδασαν καl Ί~lΥωνίσαντο καl κατηνά

λωσαν εν αύτψ πολλά, καl κινδύνους υπέστησαν ύπΕρ Εκείνου καl ζημίας καl 

τιμωρίας καl ετι τρίτον ώς ε'ίπερ καl πρfiσιν αVτΟ τίς Ερεί, &λλ' Επειδη κατα 

την τfjς Νεαρας ύποτύπωσιν καl την ένεργουμένην ενταϋ{}·α έν τ!j κα'ft" ήμfiς 

&γιωτάη1 τοϋ Θεοϋ μεγάλη έκκλησίq; συνή&:ιαν μέχρι καl Εξαμηνιαίου και

ροϋ είχον Ciδειαν οί ~λησιασταl τΟ οlκείον δίκαιον άπαιτείν καl κιΥείν, 
παρfjλί1ον δΕ Εξ Εκείνου και μέχρι τοϋ δεϋρο χρόνοι δύο, ούδεμίαν f:χουσιν 

Ciδειαν οϋτε οί έν τfj τοϋ ~Ακαπνίου, οϋτε οί Ciλλοι πλησιασταί, τοϋτο &νακα

λείσ&αι καl πλησιασμΟν προβαλέσ&αι. Δια γοϋν ταϋτα πάντα δφείλουσιν 

οί έν τfi Δοχειαρίου άνενοχλ1Ίτως πάντη καl (lδιασείστως κατέχειν τΟ είρη

μένον κτf.jμα καl nlv άναφαίρεων δεσποτείαν καl κυριότητα κατα nlν παροϋ
σαν συνοδικfιν διάγνωσιν τfjς 1lμετέρας μετριότητας &πολυlJείσαν αVτοίς εlς 

τllν περ ι τούτου άσφάλειαν. 1 

Λ1ηvi Ίωτουαρίφ Ίνδικτιώνος ΤΓ' 

1 "Avεu ύπογραφης κu.i τούτο, UJς τΟ σχειικΟν Α:UτοκραtορικΟν πρόσταγμα. 
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14. 

.Σιγίλλιον τοϋ Πaτeιάeχου ~ Ιεeεμίοv τοϋ Α'. έπιβεβαιοfηιr:οr; dπόφασιv 

τής 2vνάξεωr; -τοϋ άyίου lfeovς καffοeίζουσαv zά δeια τών μονών 

Δοχειαρίου καi. Ξενοφώντ;οr;. 

'Jαγοvαρίου τοv !!τοvς (ζλη'.) 1530 'Δ•δ. Γ. 

~Η μονη τοϋ Δσχειαρίου είχε τελείως έρημωitΏ &πΟ τοϋ πρώτου τετάρ

του τσϋ 15°υ α'ίώνος μέχρι τού πρώτου τοιούτου τοϋ 16ου. 

· Κατα τΟ μακροχρόνιον τοϋτο διάστημα οί άναλαβόντες την άνασύ

στασιν τfις μονης έξηηlσανtο η\ν ήΗιΚ'tlν συνδρομi]ν τijς Συνάξεως τών 

ήγουμένων, 1ϊτις καl έπfίJι:&εν &ρωγΟς κυρίως εΊ.ς &vεύρεσιν τών κτημάτων 

καl τών έγγράφων αύτfjς χαl καθορισμοϋ τών όρίων αύτών καl δ1l τών έν 

άγίφ Ορει, τα όποία καl άνευρέf1ησαν δι~ έπιτοπίου Εξετάσεως καl μαρτυ

ρικών κατα{}έσεων μοναχών Cί.νω τών δγδο1lκοντα Ετών Επl πρώτου Καλλί

στου ιερομονάχου. Τα εύρε1<J·έντα ταϊlτα κτήματα έξησφαλίσθησαν fπειτα δι(ι 

κοινfjς άποφάσεως, συνταχitείσης τφ 1528 Ίνδικτιώνος Α'. καl f,πογραφείΌης 
καl ύπΟ τών μητροπολιτών Τορvόβου Θεοφίλου καl Νικαίας ~Α\tανασίου 

παρεπιδημούντων έν &γίφ Ορει καl παρακα{)εσΗένrων έν τfj συνεδρίrt 

Εκείνη, καl ύπΟ τοϋ κανσνικοϋ προέδρου τfjς Συνάξεως Επισκόπου clερισσοϋ 

καΙ. άγίου Ορους Μακαρίου, &ποκει.μένης δΕ έν τψ άρχείφ τfjς μονfjς τοϋ 

Δοχειαρίου UπΟ τα στοιχεία ΙΖ'. 

Την &πόφασιν ταύτην τfjς Συνάξεως προσκομισ{}είσαν έπεβεβαίωσε καl 

δ έν clερισσψ παρεπιδημών τότε οίκουμενικΟς Πατριάρχη; clερεμίας ό Α'. 

καηΧ τΎιν δευτέραν αUτοϋ Ciνοδον έπl τοίi οtί{ουμενικοϋ {}ρόνου δι" ίδίου 

γράμματος, γραφέντος έπl χάρτου διαστάσεων 0,30Χ0,30, πλΊ)ν τοίι προσ

τεί}έντος περιitωρίου καl &ποκειμένου έν τψ &.ρχείφ τfjς μονής ύπΟ τα 

στοιχεία ΜΑ', fχοντος δ~ οϋτως. 

+~Ιερεμίας Ελέφ Θεοίi &ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλως, Νέας Ρώμης 

καl οίκουμενικΟς Πατριάρχης. 

t Τών έν τfj ΗείQ κal ιερg καl σεβασμί<ξ μονίj τοU Δοχειαρίου Εν

ασκουμένων εύλαβεστάτω\' μοναχών δραμόντων είς την ήμών μετριότητα έν 

τfi άγιωτάτη τfjς 'Ίερισ(σ)οίι έπισκοπfι, έvεμφάνισαν πρΟς αVτfιν γράμμα της 

itείnς Συνάξεως τών έν τψ περιωνύμcρ άγίφ Ορει πατέρωνι άitροιζομένων 

κατΟ: rO είοftι1ς 1 αUtοίς εlς τΟ Πρωtάtον καl πάσας τςΧς διαφορΟ:ς καΙ. διενέ

ξεις, δ.ς 8χουσι κατα καιροVς α'L σεβάσμιαι μοναl αύτών, διασκεπτόμενοι μεtCι 

1 Εiωttός. 
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τοίi εύρισκομένου πανοσιοτάτου 1 Πρώτου αύτών, καl τΟ δίκαιον, Οπερ αν εχη 

έκάστη μοVη διακρίνοντες άδελφικώς καl &πονέμονrες αύτΟ ταύτη, έν τούτφ 

καl πρΟς τοUς εύλαβεστάτους μοναχοVς τfjς τοϋ Δοχειαρίου σεβασμίας μονfjς 

τΟ παρΌν δικαιωτήριον έκδεδώκασι γράμμα. CH γόρ -8-εία αϋτη μονη κρου

σευftείσα καl λεηλατηitείσα ύπΟ τώv κατα {}άλατταν όδευόντων &λλοφύλων 2 

ληστών, ώς διέξεισι τΟ τών πατέρων σεβάσμιον γράμμα, Εμεινε καιρΟν ικα

νΟν fιρημωμένη· οί δΕ τfjς itείας μονfjς τοίί Ξενόφου 3 ένασκούμενοι μονα

χοl ώς αύτfi γειτνιάζοντες έπεηlρουν καl κατεκράτσυν καl εLσ1lρχοντο έν αύτfι 

οϊτινες καl κατέσχον &πΟ τών όρίων τfjς δηλωitείσης μονfjς τσίi Δοχειαρίου, 

καl βουνόν τι, Οπερ άνέκα\Jεν έκέκτητο καl έδέσποζεν αϋτη. Τούτο o1Sv tδιο

ποιη-8-έντες παραμέρως οι τοίi Ξενόφου μοναχοί, Εχύρωσαν καΙ. προσέ{}ηκαν 

έν τίj μονΌ αύτών, Ο δη βουνΟν πολλάκις o'l. Δοχειαρίται μοναχοl ζητήσαντες 
παρCι τών Ξενόφου μοναχών άντεπράττοντο κα1. κατεδυναστεύοντο ύπ~ αϋτών, 

δικαιοποιουμένων ώς τfjς μονfjς Ον αύτών. Περl τοίι βουνού καταβοήσαντες 

οί Δοχειαρίται μοναχοl είς τ1Ίν {)-είαν Σύναξιν τών πατέρων, έν Ώ παρfjσαν 

καl οί ίερώτατοι άρχιερείς Ο τε Νικαίας Μητροπολίτης κύριος ~Αitανάσιος 

καl ό Τορνόβου 4 κύριος Θεόφιλος, καl ό κατά τόπον τότε τυγχάνων Θεοφι

λέστατος Επίσκοπος cΙερισ(σ)οϋ κύριος Μακάριος, συμπαρόνtος καl τοϋ εύρι

σκομένου πανοσιωτάτου Πρώτου rοίι άγίου Ορους, διεκρίθη καl έγνωμοδο

τήftη παρα ταύτης τfjς \Jείας αύτών Συνάξεως άπελ-8-·είν αύτοUς κατα τόπον 

καl έπιστατικώτατα περl του βουνού itεωρήσαι. Κοινώς o~v &πασα ή τών 

πατέρων Σύναξις μετδ. καl τών καitευρε-&έντων άρχιερέων. 5 

-&εασάμενοι πάντες αUτΟ καl καcανο1lσαντες άπό τε τών σημείων καl τfjς 

περιοχfjς αύτοίi καί τινας τών ένασκουμένων παλαιών άδελφών έρευνήσαντες 

καl άπΟ τfj~ μαρτυρίας αύηtlν πιστω{)·έ\•rες καl βεβαιω{}έντ:ες &ς_ τΟ βουνΌν 

αϋτΟ έξ &ρχf}ς καl Uνω&εν τfjς μονης τοίi Δοχειαρίου έτύγχανεν καl αϋτη 

μέχρι τfjς αϋτης αναλώσεως τΟ έvέμεtο, Εφ' φ καl παρα τών πατέρων άπό

φασις γέγονε γνωμοδοτησάντων και οίκειοχείρως ύπογραψάντων πρΟς τ1lν 

τοιαύτην άπόφασιν καl η'Ον κα&ιερωδέντων ίερωτ:άτων άρχιερέων καl πάσης 

τfίς Συνάξεως δπως το ρη&i\v βουvοv liχn καl δεσπόζη ή &εία μοvη τοu 

Δοχειαρίου καl νέμηται αVτΟ ώς άρχf)Ηεν έν αUτfl δν προσκεκυρωμένον καl 

τε-&ειμένον και . αύτης. ~Επεl δΕ καl fτι ού πεί&οvται οι έv τΏ 

-&είq. μονfι τοίi Ξενόφου εύρισκόμενοι μοναχοl τfιν τfiς Συνάξεως τών 

πατέρων εϋλογον καl δικαίαν &πόφασιν, άλλα πάλιν {}έλουσι καταδυναστεύει ν 

1 Πανοσιωτάτου. 
2 'Αλλοφύλων. 

3 Ξενοφώντος. 

·i- Τορνόβου. 

" Ένταϋ&α καί κατωτέρω, 8νdα τα άποσιωπητικά, αί λέξεις, εvεκα φdορδ.ς τοϋ χάρ

tQυ, δέ.ν ό:ναγινώσκονται. 



108 Άρχ. Χριστοφόρου Κτενά 

καl Ciρχειν τΟ βουvΟν καl &ποπέμπειν ωUς Δοχειαρίτας έξ αύτοϋ, διd τοiίrο 
ήξίωσαν καl Εδε1lΗησαv η)ν 1]μών μεrριόrηrα οί έν τίi μονή τοϊi Δοχεια. 

ρίου. . τΟ παρd της Συνάξεως έπιδοι%ν αύτοίς γράμμα δικαιω
ηlριοv- δ δ1l καl1l μετριότης 1]μών δια roU παρόντος αύτfjς γράμματος έπι
βεβαιοϋσα καl στηρίζουσα &ποφαίνεται Εχειν τΟ κίiρος τΟ κατάλληλον. . . 

. . . . . δι' σΟ καl τοVς έν τfί τοϋ Ξενόφου ίJείQ: μονfi εύρισκομένους 
μοναχοUς χαl τοUς μετέπειτα έσο μένους παρακελεύεται, ϊνα μηκέτι δλως τολ
μtlσωσιν έπηρεdσαι χαl διασεϊσαι καl καταδυνασrεϋσαι τους Δοχειαρίτας είς 

τΟ δικαιωΗf:ν αυωτς βουνόν, &λλ" Εχη καl δεσπόζη αύοΟ ή τοϋ Δοχειαρίου 
μονfι ώς 'ίδιον αύτijς μήτε δλως έναγωγ1lν τι να ποι1Ίσωσι περl αUτοίi o'L τοίί 
Ξενόφου μοναχοl καl 8ελήσωσιν έγκαλέσαι δι" αUτΟ έξωτερικώς καl &νατρέ
ψαι ταύtην τi]ν ήμετέραν καl την τfjς Συνάξεως -θείαν &πόφασιν. EL δέπστε 
τοιαύτην τι.να τόλμην ποηlσωσιν o'L τοϋ Ξενόφου μοναχοί, καl άπειitεLς καl 
περιφρονηταl κα'ι παρ1lκοοι φανώσι της έκκ.λησιαστικfjς &ποφάσεως €χει αUτοVς 
dφωρισμέvους η μετριότης 1lμών &πΩ τfjς όμοουσίου και ζωσποιοϋ και άδιαι

ρέτσυ Τριάδος fντε τψ νυν αίώνι καl Εν τψ μέλλοντι κα'ι &πηλλοτριωμένους 
καl κεχωρισμένους καl άποκεκομμένους &πΩ πάσης τfjς όμηγύρεως καl τfjς 

Συνάξεως καl της όλομελείας τών άδελφών αποφαίνεται είναι ώς αU&άδεις 

και δυνάστας καi άλαζόνας, έ:ως olS &ποστώσι τfίς άδικίας καl είρηνεύσωσι 
μετα τών Δοχειαριτών μοναχών καl &σιν έν Χριστψ fινωμένοι. . . . . 
καl &σκανδάλιστοι. Εϊς γόρ την περl τούrου δήλωσιν &πελύι<)-η και τΟ παρΟν 

Πατριαρχικον γράμμα τής ήμών μετριότηrος τjj διαληφi!είση i!εί'l καl iερ(i 
καl σεβασμί<t μονjj rοϋ Δοχειαρίου εlς aσφάλειαν. 'Έτος ζλη'. 

μηνi 'lανουαρίφ Ίνδικτιωνος Γ'. 

15. 

'Έyyραφον συμφωνητικόν κηρόβουλλον με.αξiι τής άειμνήστου Ήyεμο
viδος πάσης Μολδοβλαχίας Δόμνης "Ρωξάνδρας, τοϋ υίοϋ αύτή ς 

Βοεβόδα Μποyδάνου άφ' ενός καΙ τοϋ κα1Jηyουμένου καΙ λοιπών 
προϊσταμένων τής μovijς τού Δοχειαρίοv dφ" ε-ιέρου. 

Αlίγuυστος τοV έτους (ζοη '.) 1570 ~Ι11δ. !Γ'. 

Μετα τfιν εκ niJν ερειπίων &νέγερσιν τοU ναού τfίς Μονής επηλ-&εν 

αUτfi καl πάσι τοίς μοναστηρίοις καl τοLς μοναχοϊς έτέρα συμφορα Εκ μέρους 
τοϋ Σουλτάνου Σελίμ, δημεύσαντος τψ 1568 &παντα τα Κtllμαtα καΙ. nlν 
κινητfιv περιουσίαν πάσαν τών τε μονών καΙ. τών μοναχών καl πωλήσαντος 

ταύrα πάντα εϊς λα"ίκούς. Τότε οί μοναχοl τής τοϋ Δοχειαρίου ·μονfjς κλαί

οντες καl δλοφuρόμενοι διΠ τi)Υ μεγάλην αύΗ'ΟΥ στέρησιν καΙ. συμφορι:Χν 
κ αl μη Εχοντες πώς συντηρη{}fjναι καl ποU τclς χεLρας εκτείναι, Εδραμον καl 

~ιγιλλιώδη καl Ο.λλα πατριαρχικό. έγγQαφα τfις tερΟ.ς μονfις Δοχειαρίου. 109 

α1J\1ις μετιi σπουδής πολλfjς καΙ. καρδίας συντετριμμένης, μετΟ: δακρύων καl 

πέν11ους πρΟς τόν εύσεβέστατον καl Ελεήμονα αύ-&έντην, τΟν όρ{}οδοξότατον 

καl εκλαμπρότατον Βοεβόδαν Μπόγδανον_ πάσης Μολδοβλαχίας κα1 nlν 

μητέρα αυrοϋ Τωξάνδραν η)ν Δέσποιναν καl κτήτορα έκ βάi!ρου τής βασι

λικής καl "θείας αύτών μονής τώv μεγίστων Ταξιαρχών του Δοχειαρίου· ούτοι 

δΕ τ1lν {}λϊψιν καl τΟ πέν{}·ος η'Ον πατέρων τfίς μονής ύπ~ Οψιν λαβόντες 

και τι:Χς ψυχιiς &λγήσαντες ~δωκαν εϊς την μονηv 165,000 ασπρων επl. τφ 
άπαραβάτφ δρφ της κατ~ Ετος εϊς αϊώνα τΟν άπαντα τελέσεως τfίς έορτης 

tΟί! άγίου Νικολάου, επ~ Ονόματι τοίi Οποίου <ίδρυτο ή εν Δάφνη πρώτη 

μονη τοίί Δοχειαρίου, με&' όλονυκτίου &γρυπνίας καl τραπέζης, παρατι&ε

μένης ε'ίς τε τοUς πατέρας της μονfjς πάντας εν τφ κοινψ έστιατορίψ καl 

είς τους παρευρισκομένους προσκυνητιiς καl πτωχούς, καl επl τψ σκοπc'ρ τfjς 

τελέσεως τού μνημοσύνου τών νέων τούτων κτητόρων καΙ. τοίί άειμν1Ίστου 

<Ηγεμόνας 'Αλεξάνδρου του μετονομασ&έντος κατιi την λfjψιν του Άγγελικοϋ 

σχήματος Παχωμίου κατι:Χ nlν τάξιν καl σuνψ~ειαν τοϋ άγίου Ορους· ύπο

χρεοϋνται δ€ οί Δοχειαρίται καl Οπως προσλαμβάvωσιν έξ &:λλης μονής 

ίερέα, έν fl περιπτώσει δΕν ύπάρχη έν τfι έαυτών μονfι τοιούτος καl τελώσι 

ταϋτα πάντα. 

Οί. ΔοχειαρLταί εϊσιν Οντως πολλών έπαίνων αξιοι, διότι άπ..-y;ρεγκλίτως 

τηροiiσι τοUς δρους του συμφωνητικοϋ τούτου πάντας. 

Το Ι'γγραφον τοϋτο γραφεν είς "Ελληνικi]ν γλώσσαν επl μεμβράνης 

διαστάσεων0,48Χ0,41 φέρει τaς i'ιπογραφaς τών προηγουμένων τής μονfjς, 

τοϋ ήγουμένου καL τών λοιπών προ'ίσταμένων αUτfjς καl τρεΙς έκ μηρίνι'tου 

έξαρτωμένας σφραγίδας, oUχi έκ χρυσού, &λλ ~ εκ κηρομαστίχης, ών ή μεσαία 

διαμέτρου Ο, 045 &νfjκεν είς τον "Ηγεμόνα Μπόγδανον, η προς τa δεξιa δια
μέτρου Ο, 040 εϊς την μονfιν καl η πρΟς τα &ριστερα διαμέτρου ώσαύτως 

Ο, 040 είς τον Οόγγροβλαχίας Θεοφάνη, διαμένοντα έν &γίφ ορει καl &πο

ίtανόντα και ταφέντα εν τψ πρώτφ Νάρ\rηκι τοίί Κα{}·ολικοίί Ναοϋ &ριστερα 

τiρ είσιόντι. 

ΤΟ Εγγραφον τούτο κείται έν τΟ) άρχείφ της μονfίς ύπΟ τΟ στοιχεLσν 

Ι '. Εχει δΕ οϋτως. 

«~Εν Ετει ,ζοστ' εν εκεινφ τψ καιρψ, δτε έλ&ι:Dν ό "Έλ- Έμίνης 

ό βασιλικός, ητοι τοU Σουλτιiν Σελίμη, μετα όρισμοii αUτοU, Lνα περιλάβη 

τα τών μοναχών καl μοναστηρίων πράγματα άπαντα, κινητά τε καl ακί

νητα, Οσα εϊσl τα τών μοναχ(ΟV, μετόχια, μύλους, περιβόλεα, &μπελώνας, 

κήπους~ χωράφια~ καΙ. τα λοιπά, ού μόνον δΕ τοϋ άγίου Ορους, άλλα και παν

τΟς τοίί κόσμου, Οσα είσLν εν τψ κράτει αUτοϋ. ~Επώλησαν ούν ταϋτα πάντα 

τοίς έξωτέροις ώς αU&ενcικα οί άνελεήμονες, καl ημείς κλαίοντες και λυπού

μενσι η)ν πολλ1)ν ήμών σrέρησιν καl η)ν προς ήμάς ,'}),ίψιν καl μεγάλην 
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συμφοράν, καl μη εχοντες nlv κεφαλfιν ποϋ κλίναι, καl ίνα μη παντελώς 

έρημω8είη τΟ 1]μέτερον μοναστήριον εύδοκί~ Θεοϋ, ταίς προστασίαις καl 

ίκεσίαις τών παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχω)J. και Γαβριήλ, εδράμαμεν μετα 

σπουδ1ϊς πο/.λflς καl καρδίας συντετριμμένης, μετα δακρύων καl πέν8ους, 

πρΟς τΟν εUσεβέστατον καt έλεή μονα αιJ1tέντην καl δρ&οδοξότατον καl Εκλαμ

πρότατον Βοεβόδαν Μπόγδαvον πάσης Μολδοβλαχία; σuν τίj ε~σεβεστάτη 

μητρ( α~τού κuρίg Ροξάνδρg, τfί δεσποίνη καt κτήτορι sκ βά&ρου της βασι

λικijς καl 8είας μονfiς 1]μών τών μεγίστων Ταξιαρχών τοϋ Δοχειαρίου. ~Ιδόν

τες δΕ τΟ πέν8ος καl τf]ν πολλην ήμών 8λίψιν, 11 τε κυρία καl δέσποινα 
fιμών, καl δ 8εοφρούρητος καl εύσεβέστατος υ'LΟς αϋτijς, καl ήμέτερος κτή

τωρ χαl αύιJέντης l]μών ό Μπόγδανος, άλγΊlσαντες τας ψυχάς, την {}λίψιν 

ήμών καl nΊv δυσβάστακτον συμφοράν, και την παντελώς Ερήμωσιν ο'ίκτει

ραν \ και i1λέησαν ήμdς τα μέγιστα κατΟ: πάντα, και Εξηγόρασαν πάντα 

κινητά τε καl &κίνητα, καl i1λευflέρωσαν ήμάς καL τΟ μονασηlριον &πΟ τοϋ 
χρέους, καl Εκ τών αVτοϋ πραγμάτων, κινητ&ν τε και ακινήτων, Εκ τών χει

ρών τά'Jν Εξωτερικώς κρατούντων. Καl α-δ&ις έκ δευτέρου γεγόνασι κη1τορες 

τfjς αVτfiς -θ-είας μονής, c'bς και τΟ: πρώτα. ·Ένεκεν τούτου όρίζει ή ήμών 

δέσποινα και κυρία Ροξάνδρα, c'bς Οτι τα αϋτά, Ίlτοι τΟν βίον αϋτΟν εlχεν 

Ενεκεν τών έαυτfjς μνημοσύνων, δια δΕ την άνάγκην και τfιν έπερχομένην 

άδίκως συμφοράν, αποδίδει αϋτα τών πατέρων εlς την {)·είαν μονfιν τοϋ 

Δοχειαρίου, διό. βοήftειαν τοϋ χρέους και τών πραγμάτων, κινητών τε και 

&κινήτων, εlς μνημόσυνον αίώνιον, οί δΕ εύρισκόμενοι Εκείσε Ίερόμόναχοι 

καl μοναχοι Uπάρχουσι χρεώσται,_ ϊνα ποιώσι ~ατ' Ετος τfιν έορηlν τοϋ 
άγίου Νικολάου και ηlν &γρυπνίαν διαπαντΟς αίωνίως είς μνήμην τfiς 

αϋτfjς κυρίας και δεσποίνης ήμών. Δι' δ ήμεϊς οί έκείσε εύρισκόμενοι πάν

τες ίερομόναχοί τε και μοναχοι καl γέροντες έδεχ&ήκαμεν αϋτά, καl συν.ftή

κας δίδομεν Ενώπιον Θεοϋ, ϊνα ποιώμεν πάνrοτε την αύτfιν έορτfιν μετU 

&γρυπνίας, καl τα μνημόσυνα τών κτητόρων κατα την συνήitειαν. Και ε'ί τις 

U.ν ποτε εύρεitfι Εκ τών έκεϊσε ευρισκομένων η μικρΟς 11 μέγας, καl έμποδίσ!l 

είς α ε'ίπαμεν, Ο πως μη γένη τα ι 11 αUτη έορτη τοϋ άγίου μου Νικολάου 

πάντοτε κατ' Ετος, καl 11 &γρυπνία καl παράκλησις μεγάλη τοίς &δελφοίς 2. 

Και έαν dποτύχωσι καl 'ιερομόναχοι έκ τοϋ μοναστηρίου να φέρωσιν έξ Ετέ

ρου μοναστηρίου 'ιερείς, "ίνα ποιήσωσι την αϋτην έορτήν, καL τΟ. μνημόσυνα 

σψα καl dνελλιπfj. ΕίδΕ καl άμελfισωσί ποτε έκ τών ευρισκομένων, κdντε 

ήγούμενος, 11 προηγούμενος, 1) δικαίος, η ίερομόναχος, 11 ίεροδιάκονος, 11 
έκ τών Γερόντων Οστις αν ε'ίη, Εστω ύποκατάρατος, και υπόδικος τfjς γεέν

νης τού πυρός, καl άφωρισμένος άπΟ Θεοϋ Παντοκράτορος, καl dλυτος μετα 

Q?κτειραν. 

'Ήτοι έστίασις μετα πλειόνων η άλλοτε έδεσμάτων καi ο'ίvου. 

Σιγιλλιώδη καί άλλα πατριαρχικό: εγγραφα τfις tερaς μονfις Δοχειαρίου. ιi1 

{tάνατο~. ~Εχέτω δΕ καl τιlς dρdς τών τιη '. &εοφόρων Πn.τέρων ήμών. 

'Έγινε δΕ'.. ή παροϋσα Εγγραφος κατέμπροσ&εν τών υπογεγραμμένων ίερέων 

τε και μοναχών, δια δΕ τΟ βέβαιον καl είς άσφάλειαν έγένετο καl τΟ παρΟν 

ΕγγραφοΥ καl χρυσόβουλλον τοϋ δρ{)·οδοξοτάτου καl ευσεβεστάτου Ί1μών 

α~Ι1εντός, τοϋ &οιδίμου Μπογδάνου Βοεβόδα πάσης Μολδοβλαχίας, και τijς 

αVτοϋ μητρΟς δεσποίνης 11μών και κυρίας Ροξάνδρας είς μνημόσυνον αΙώ

νιον τοϋ εύσεβεσrάτου καl προαναπαυσαμένου πατρΟς αύτσU Άλεξάνδρου 

και κτήτορος τής α1Jτής θείας καl ίεράς μοηϊς τών Άρχαγγέλων, τοίi μετο

νομαζομένου Παχωμίου μοναχοϋ είς τΟ {)είον καl dγγελικΟν σχfjμα. Έν Ετει 

ζοηω, Κ!Χl γέγραπται Ίνδικτ. ι γ'. μηνl Αύγούστφ. Και Εδωκε σοϋμαν Ciσπρα 

χιλιάδας ρξε. 

Θεοφάνης ίερομόναχος καl προηγούμενος, Θεόφιλος 'ιερομόναχος και 

προηγούμενος, ~Ιάκωβος ίερομόναχος και πνευματικός, Συμει1ν ίερομό

ναχος καl κα-3ηγούμενος, Σωφρόνιος ίερομόναχος, Παtσιος ίερομόναχος, 

., Αν-&ιμος ίερομόναχος, Μωσfίς ίεροδιάκοvος, Ματitαϊος ίεροδιάκονος, Διο

νύσιος ίεροδιάκονος, Μάξιμος Γέρονταc, Βαρνάβας Γέροντας, Σαμουi]λ 

Γέροντας, Διονύσιος Γέροντας, "Ιλαρίων Γέροντας. 

16. 

Σιyίλλιοv τοϋ Πατριάρχου Παρ-&εvίου περl άvακηρύξεως τής 

μονής 'ι'Οϋ Δοχειαρίοv εlς σταveόπήγιον κοινόβιον μοναστήeιον.-

Όκτώ6ριος τού έτους lOCO Ίνδ. ΙΔ'. 

l\1ετα nlν έκ βά{}ρων &νοικοδόμησιν του μεγαλο:11ρεπεστάτου Ναοίi τfίς 

μονfiς τοϋ Δοχειαρίου, nlν γενομένην ένεργείιt μΕν του ίερέως Γεωργίου, οίκο

νόμου τfjς ίεράς Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, μετονομασδ·έντος κατU την 

μοναχικην κουρdν Γερμανοϋ, δαπάναις δΕ άδραίς τοϋ dειμν1lστου cH γεμόνσς 
τijς Μολδοβλαχία; 'Ιωάννου 'Αλεξάνδρου Βοεβόδα τοu Λαπουσνεάνου έπι 

11γουμενείας Θεοφίλου ίερομονάχου τψ 1568 και την itαυμασίαν &ντιστόρησιν 
αύτοϋ καl τfιν έκ τών μαύρων Ερειπίων καl τfiς τέφρας και Ερημώσεως άνέ

γερσιν τών λοιπών μεγαλοπρεπών οίκοδομών «σκέψεως συνοδικfjς γενομένης 

έγνωματεύ{}η παρα πάντων καl είJλογον &μα καL δίκαιον &πεφάνιjη τΟ μΕν 

δια τΟ είναι τΟ ρη-3·εν αύτΟ μονασηlριον Ciξιον λόγου δια nlν -&έσιν καl την 

οίκοδομήν1 τΟ δε και δια τΟ είναι δσίων άνδρώv καl πολιτείας -&εοφιλοϋς 

καταγώγιον τι$ Πατριαρχικψ τετιμfjσ{}αι Ονόματι κα'ι σταυροm1γιον Πατριαρ

χικΟν dνηγορεU~αι και rο'ίς τών Πατριαρχικών σταυροπηγίων προτερήμασι 

κατηγλαlσ&αι κα'ι κατ' σUδΕv τών ϋ.λλων Πατριαρχικών άπολελείφ-3,αι σταυ

ροπηγίων». ΔιΟ: τοϋ σιγιλλίου τούτου1 Οπερ ή Έκκλησία «χρυσόβουλλον 

λόγον> καλεί, ε[ και φέρει pούλλαν μολυβδίνην διαμέτρου 0,036, κατέστησεν 
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αυτο llδη Ελεύftερον καl άνεξάρτητον &πΟ παντΟς προσώπου &ρχιερατικοϋ, 
ίερατικοίt καl άξιωματικοϋ, καl άπ" αUτοϋ δη τοϋ κατα καιροVς έπισκόπου 
clερισσοϋ καl &γίου Ορους, εLς δν πρότερον, ώς έπισκοπικΟν μσναστtlριον 
ύπήγετο, καl διωρίσατο, δπως δίδωσι κατ' ετος χάριν ύποταγfjς είς την μεγά
ληv τοίi Χριστοϋ Εκκλησίαν χρυσοϋν εν καl U.λλο οlιδΕ:ν καl μνημονεύη τοϋ 
Ονόματος τοίi κατι:Χ καιρσUς οίκουμενικοϋ Πατριάρχου ~ν Εαυτψ καl τοίς 
παραλαυρίοις Εν δπάσαις ταίς ίεραίς τελεταίς καl άκολου&ίαις. ΤΟ σιγίλλιον 
τοvτο γραφεν έπl μεμβράνης διαστάσεων 0,58Χ0,56 φέρει καl πεντήκοντα 
ύπογραφιΧς άρχιερέων δυσαναγνώστους. Κείται δε έν τψ άρχείφ τής μονfjς 
ύπ6 τα στοιχεία ΜΒ '. καl εχει οίJτω : 

« Παρ-&ένιος 'Ελέφ Θεού &.ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καl οlκουμενικος Πατριάρχης. 

Πολλοίς μεν καl liλλοις εξαιρέτοις προτερήμασι καl προνσμίσις έξσχω
τάτοις κατηγλάϊσταί τε καt κατεκόσμηται δ ΠατριαρχικΌς σδτοσl -&ρόνος της 
Κωνσταντινουπόλεως, ά'τε δη οi:κουμενικΟς καl πάντων τών ff.λλων 1Jψηλότα
τός τε καt ίιπερχείμενος, έπt πλέον δΕ πάντων έγκεκαλλώπισται τψ έπ~ άδείας 
8χειν τΟν προ·ίστάμενον τούτον κατδ. καιροUς καl έν ταίς τών fJ.λλωΥ 13-ρόνωΥ 
ένορίαις σταυροπήγια κα-&ιερούν καl τψ Πατριαχικψ κατασεμνύνειν Ονόματι, 
φησl γiiρ ό γόμος: πασώΥ τών Μητροπόλεων καl έπισκοπώΥ μοναστηρίων 
τε καl "Εκκλησιών, η πρόνοια καl φροντίς, fτι και κρίσις καl ά-&ώωσις τψ 
οίκείφ &.νάκειται άρχιερεί, τι'ρ δΕ Κωνσταντινουπόλεως προέδρφ fξεστι και έν 
ταίς τών Clλλων 1ιrρόνων ένορίαις:, Εν αίς ούκ εστι προκα-Βιέρωσις ναών, σταυ-

, ' ι Cf \"'ξ )' I "'η ο ρο ροπήγια διδοναι και μαλιστα οτε και α ιον ωγου καταγωγιον ει , ϊtαι π -
νοίας δεόμενον Πατριαρχικής. 'Έν{)εν τοι καl τfjς ήμών μετριότητος τfjς 
προστασίας τού οικουμενικού τουτουl ύψηλοτάτου καl άγιωτάτου 3ρόνου 
κρείττονι Επινεύσει τετυχηκυίας καl τών Παtριαρχικών προνομίων τ&ς ,<tριαμ
βεύσεις εLς Ενέργειαν Ciγειν δια φροντίδος Εχούσης, 8γνωσται και κατα τΟ 
περιιι'>νυμον &γιον Ορος τοϋ "'Α{}ωνος κείμενον τΟ σεβάσμιον μοναστήριον 
τοϋ Δοχειαρίου Επ~ Ονόματι τών παμμεγίστων Ταξιαρχών τιμώμενον και 
πατράσιν όσίοις καί βίφ καl πολιτείq. έναρέτφ κοσμούμενον καl πολυτελεί<t 
μΕν κτισμάτων καl ώραιότητι έναβρυνόμενον, &πολειπόμενον δΕ τό>ν Cf.λλων 
το μη κεκοσμfjσ{}αι τiρ Πατριαρχικiρ ονόματι. Διο δη σκέψεως συνσδικfjς 
γενομένης έγνωματεύ-θη παρα πάντων και εUλογον &μα καl δίκαιον άπεφάν{}η 
τΟ μΕν δια τΟ είναι τΟ QηitEν αϋτΟ μονασηlριον &ξιον λόγου δια την ftέσιν 
καl την ο'tκοδομήν, τΟ. δΕ καl δια τΟ είναι όσίων άνδρών καl πολιtείας -θεό
φιλούς καταγώγιον τψ Παrριαρχικψ τετιμήσitαι Ονόματι καl σταυροπήγιον 
ΠατριαρχικΟν άνηγορεϋσ&αι καl τοίς τών Πατριαρχικών σταυροπηγίων προτε
ρ1lμασι καl προvομίοις καrηγλαfσθ'αι καl κατ~ ούδΕν τών άλλων Πατριαρχι
κών άn:ολελείφ&αι σταυροπηγίων. ΔιΟ δ1) τfι Πατριαρχικfι Εξουσίr~ καΙ μεγα-

~ιγιλλιΟΟδη καί dλλα παrριr~ρχικΔ ~γγραφα τfις iερίiς μονijς :Δοχειαρίου. tι3 

λειότητι χρώμενοι γράφοντες άπσφαινόμεitα συνοδικώς μετα τών περι η μας 

i.ερωτάτωΨΜητροπολιτών και υπερτίμων τών έν &γίφ Πνεύματι άγαπητών 

Ίlμών άδελφών και συλλειτουργών καl τΟν παρόντα &πολυόμεftα χρυσόβουλ

λον λόγον 1Ύα &πΟ τού νϋν καl είς τΟ Εξfjς Ciχρις oV ό 11λιος τΟν 'ίδιον δια

τρέχη κύκλον ε'ίη καl λέγοιτο τΟ διαληφ-&Εν αύτΟ σεβάσμιον μοναστήριον 

τοU Δοχειαρίου είς Ονομα τιμώμενον τών παμμεγίστων Ταξιαρχών κείμενον 

κατΠ τΟ άγιον καl περι(δνυμον Ορος βασιλικψ ποτε τετιμημένον δνόματι 1lδη 

καl ΠατριαρχικΟν σταυροπήγιον καl Πατριαρχικfι ύποκείμενον έξουσί<t και 

διεφενδεύσιη καi τfi μεγαλειότητι ταύτη κατακοσμούμενον καi σεμνυνόμενον 

καl παραπολαϋον πάντων τών προνοιιίων τών Πατριαρχικών σταυροπηγίων 

πάντη έλεύ{}ερον, τελείως &καταζΊltηtΟV άνενόχλητόν τε και άκαταπάτητον 

παρ(Χ παν τΟς προσώπου ίερωμένου καl άξιωματικοίi, Ομοίως δΕ καl- τα παρα

λαύρια αύτοϋ i1 μετόχια μηδενl μη δΕν Οφείλον διδόναι, εί μη χάριν ιJποτα

γfίς πρΟς την κα&' Ίlμάς του Χριστοϋ μεγάλην Εκκλησίαν χρυσοϋν εν τΟ κατ" 

8τος καl δ.λλο o\JδEv και μνημονεύειv τοϋ ήμετέρου Πατριαρχικού δνόματος, 

καν έκκλησίαι κα-&ολικαί, καν εϋκτήριοι οίκοί είσιν, έν πάσαις ταίς ίεραίς 

τελεταίς καl άκολου-&ίαις καl τών με&' ήμdς Πατριαρχευσόντωv μηδενΟς τολ

μώvτος τΟ σύνολον άρχιερατικού, 'Lερατικοϋ τε καl άξιωματικοϋ προσώπου 1\ 
καl τοϋ Ίiδη καl κατα καιροi.ις Επισκόπου elερισσοϋ και άγίου Ορους κατεπεμ

βαίνειν α\Jτού τοϋ σεβασμίου μοναστηρίου τοϋ ήμετέρου δηλονότι Πατριαρ

χικού σταυροπηγίου η ζητείν τι παρ' αύτοϋ f.f.χρι καl δβολού η ένοχλείν τοίς 

έν α\Jτψ ειJρισκομένοις τε καl &σκουμέvοις δσιωτάτοις .:ι:r~τράσιν, δφειλόντων 

και α\Jτών πάντων τών πατέρων παραπολαύειν μΕν της Πατριαρχικfίς 

έλευΟεριότητος καl έξοι•σίας και τfjς σταυροπηγιακης τιμης, διακυβερ

νιiσίtαι δΕ κατα τΟν τοϋ σταυροπηγίου νόμον, ένδιαιτιiσitαι μεν κοινοβιακώς, 

1Jπείκειν δΕ καl ίιποτάσσεσθαι, τι:'ρ παρα της κοινης γνώμης fκλελεγμένφ 

κα-θηγουμένφ Εγκαρδίως Uπηρετείν αύτψ έκαστον ταίς χρείαις τοϋ ίεροϋ 

μοναστηρίου Καtd tl)ν δοitείσαν α\Jτψ παραγγελίαν καl έπιταγ1lν, άλλήλους 

άγαπάv, &λλtlf.οις άρέσκειν, βιοϋv κατ& ftεόν, μηδένα ζητείν τΟ εαυτοϋ {}έλη μα, 

&λλd τΟ τοϋ καθηγουμένου οtκοδομείν -&έλη μα σκοπΟν ένα 8χειν αϋτοUς Οπως 

συσταίη τΟ σεβάσμιον μοναστήριον κατδ. τψ Θεψ άρέσκον σπεύδειν άλλήλους 

τfJ άρετϊϊ ύπερβαλέσ-θαι, ϊνα τfι συμπνοίq; αύτ{όν και 1Jποταγfi δοξάζηται τΟ 

τοϋ ΘεοU Ονομα, έαν δέ ποτε συμβαίη χρεία χειροτονίας, Εχειν Ciδειαν τΟν 

πανοσιώτατον κα&ηγούμεvον προσκαλείν, δν άv βούληται, άρχιερέα είς τΟ 

μονασtήριον αύτοϋ καl Εκτελείν τtlν ίερdν μυσταγωγίαν και χειροτονείν κατα 

nlν fκκλησιαστικην διατύπωσιν το-Uς χειροτονη{}ησομένους, μηδαμώς Εχοντος 

άδειαν άντιλέγειν του 1-]δη και κατα καιροUς 3εοφιλεστάτου έπισκόπου "Ιερισ

σού καl άγίου Ορους κατα τοϋτο δια τΟ πάντη έλευ-&έραν είναι nlν μονiιν. 

ταύτην. CfΟστις δ' ϋ.ν τών πάντων βουλη{tείη φανfjναι έναντίος τfι fιμετέρq; 

ταύτη Πατριαρχικfi καl συνοδικfi άποφάσει καl 3ελήση φρονησαι τάναντία 

ΕΠΕΤΗΡJΣ ΕrΑΙΡΕΙΑΣ 8ΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝι /!:τος Ε". 
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τών cδν &.πεφηνάμεfl-α, τής dρχιερατικfίς τάξεως ε"ίτε τijς πολιτικfίς Οποίος άν 

καl είη &φωρισμένος ε'ίη άπΟ τfις αγίας καl Ομοουσίου καl ζωοποιοϋ καl 

&διαιρέτου Τριάδος τοϋ Ενός τίj crύσει μόνου Θεοίi καl ταίς Πατριαρχικαίς καi 

συνοδικαίς &ραίς καl τφ αίωνίφ άνα8-έματι υπόδικος, ο{!τως άπεφηνάμεitα. 

"Ο{Jε\' καl γραφΕν τΟ παρΟν σιγγιλλι(:Οδες γράμμα, λόγον Εχον χρυσοβούλλου, 

Εδόfl-η τοίς όσιωτάτοις πατράσι τfις Πατριαρχικfίς σταυροπηγιακfίς μονfjς 

τfjς 1lμετέρας Εν μεμβράναις είς μόνιμον κα'ι διηνεκfj την άσφάλειαν. 

Έν Ετει τψ σωτηρίφ ι;χχξ Εν μηνl Όκτωβρίφ, 'ίνδικτιώνι ιδ '. 

Παρ-θένιος Ελέφ Θεοίι &ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας cΡώμης 

καl οίκουμενικΟς Πατριάρχης.» 

'Όπισ8εν τοϋ σιγιλλίου τούτου είσl γεγραμμένα τα Εξfίς καταδεικνύοντα 

την &.μά-θειαν τών τότε εlς τα ϋπατα &.ξιώματα τfiς Εκκλησίας ανερχομένων. 

'1G68 Τώ παρών σιγγειλιώδεις χρισουβολλον έγεγώνη διa συνδρομijς, κα\ 
έξόδοu, παρ&: Ε:μοϋ προηγουμένου Κοσμά μετέπειτα, &.ρχειερατεϋσας, Ενττέλομε, 

&ποιος δέ, τών ίερομένων, 1l ύγούμενος ή προηγούμενος, ή γέροντας, 11 
μιχρΟς η μέγας 1Jελείσει &.φανύσει τω παρόν, 1l δειαπάftως η δεια άλοτιη να 

εlναι άφοροισμένος, καl &.σινχώριτος παρό. της dγίας καl όμοουσίου τριάδος, 

έχέτω καl ταίς &.ραϊς τών dγίων πατέρων τιή -3-εοφ(δρον, τΟν Ενηκέα, καl 

τ&ν λειπ(;)ν άγίων συνόδων, καl η μερεlς αϋτοϋ μετα τοϋ προδότου 1Ίούδα» 

~Η ύπογραφή Εσtι δυσανάγνωστος λίαν. 

17 

Σιγlλλιον τοϋ Παtριάρχου ΤιμοiJ.έου, δι~ οiί έπικυροϋ'tαι dπ6φαaις τfjς 

Συνάξεως κaiJoρlζovaa και αlι11ις τά μεταξV τών μονών Δοχεια~ 

ρlσυ και Ξενοφώντος δρια. 

Δfάρrιος τσϋ ι:τους (,ζρκη} 1620 Ίνδ. Γ'. 

Οί μοναχοi. της ίερ&:ς μονfjς τσϋ Ξενοφώντος Εγγραφα καθ·ορίζοντα τα 

βορειανατολικα αϋτών δρια δεν έ'χουσιν, Εχει Ομως ή μ. τοίi Δοχειαρίου καi 

Επl τϊi βάσει αυτών κα-θωρίσ-θησαν τψ 1528 ύπΟ τfjς Συνάξεως, tjς την &.πό

φασιν έπεκύρωσε r<J> 1530 καl δ Πατριάρχης Ίερεμίας δ Α'. ώς ε'ίδομεν. 

'Ήδη δΕ οί Ξενοφωντινοl {<-θέλοντες, πληρώσαι την κακην αύτ&ν βουλij'V καl 

δι~ Εξωtερικfjς κρίσεως» εύρον άν\Jρωπον τυραννικΟν καl δυνάστην βοη&οϋνtα 

αϋτοίς, τΟν Ι\ίποσταντζfj Χασάνην, ό Οποίος ταίς προτροπαίς αϋτών συν

έλαβε πάντα τα μέλη τfjr; Συνάξεως τοϋ άγίου Ορους καl τοVς προκρίτους 

Δοχειαρίτας καi βίq; καl δυναστείq; καt διd τοϋ ξιοπάλου _(τοπούζι) ήνάγκασεν 

, αυτους να συντάξωσι πρ&:ξιν ύπερ τών Ξενοφωντινών. ΜετΟ. δε την άπαλλα

γην αϋτών &πΟ τοϋ δυνάστου Εκείνου συνελθ-όντες είς κανονικην συνεδρίαν 

Εν Καρυαϊς o'l. &.νηπρόσωποι τών μονών συνέταξαν Ετέραν πρdξιν, &.ποκει-

Σιγιλλιώδη καi dλλ(.ι πι..ιtQιαρz.ιχιi εγγραφα tfις tερilς μοvης Δοχειαρlου. 1!5 

μένην έν rι:'ρ &.ρχείφ τfίς μ. τοϋ Δοχειαρίου ΊJπΟ τα στοιχεία ΟΑ'. τΟν Νοέμ

βριον τοϋ 1620, δι' 11ς άποφαίνονται «εtτι καt αν έγράψαμεν Εκεί καl ήμείς 

καl αί,ωl οί Δοχειαρϊται να εlναι δλα ιϊ'κυρα καΙ. άνίσχυρα, &ς άδικα καl 

ψευδή καl στανικώς γεγραμμέvα. Τοϋτο μαρτuροϋμεν Ενώπιον Θεοϋ καL έν 

παντl δικαστηρίφ». 

Μετα ταϋτα οί Δοχειαρίται πρΟς μείζονα &.σφάλειαν τών Ορίων αUτών 

έποιήσαντο tφεσιν εLς τα Πατριαρχεία καl Εξnηlσαντο τη,ι έπικύρωσιν τijς 

&.ποφάσεως της Συνάξεως, ταϋτα δε Εξέδωκαν τΟ έπόμενον σιγίλλιον, Οπερ 

κείμενον έν τψ άρχείφ ηϊς μονής ύπΟ τι:Χ στοιχεία ΜΓ'. έγράφη έπl μεμ

βράνης διαστάσεων 0,73 Χ0,54 καl Ι!χει σφραγίδα μολυβδίνην διαμέrρου 0,040. 

το σιγίλλιον τούτο εχει οϋτω. 

«Τιμό-θ-εος Ελέφ_ Θεού &ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας ~Ρώμης 

καl οίκουμενικΟς Πατριάρχης. 

t Εί δίκαιον μέν Εστι καl πΠσι τςόποις άνfjκον τfi ήμών μετριότητι 

τΟ πάσι τοί'ς δεομέ,'οις αUτϋ nlν προσήκουσαν &.ρωγην πρυτανεύειν, καΙ. πρΟς 

τCις αίτr)σεις αlιτ&ν Ετοίμην είναι και ηlν δφειλομένην αϋτοίς .Επιδείκνυσθαι 

πρόνοιάν τε καl έπιμέλειαν, κέρδος 'ίδιον τΟ λυσιτελοϋν αύτοίς ποιουμένην, 

πόσφ γε μάλλον ουκ αν ε'ίη αύτfι δικαιότερον τΟ τCtς &κοας &νειμένας παρέ. 

χει ν καl καταπει-θ'η την διά-ωιαν τοίς την φύσιν άρνησαμένοις και ύπερ φύσιν 

&.γωνισαμένοις σεβασμίοις &νδράσι, καl δι, &:ρετfις τε και έπιπόνου άσκήσεως 

καθαρftείσιν ώς δέον. 'Έτι τε καl δια -θεωρίας Εμπράκτου τψ Θεώ πλησιά

ζουσιν, ε'ίπερ άν τύχοιεν ούτοι tfις παρ~ αϋωϋ Επικουρίας καl &ρωγης έμπό

νου δεόμενοι, έπεl καl κατα τΟν -θεϊ.ον καl θεσ:τιέσιον ~Απόστολον Παϋλον 

λέγει Επάναγκες fσχη~εν Οφλημα καi πουργιέτερον 1 fργον παντΟς καl πάσης 

άλλης τινΟς {}εοφιλούς διατάξεως αίρετώτερον, τΟ περl πασών τών άγίων 

"Εκκλησιών μεριμνάν, καt τών σεβασμίων ούκ έ'λαττον προνοείται μονών, 

καl της τών ένασκουμένων αϊJταϊς -8-εαρέστου άναστροφης καl ψυχικfjς σωτη

ρίας άδιαλείπτως φροντίζειν, ώς τΟ έαυτών συμφέρον καl μόνον, &λλd. καi τΟ 

τού έτέρου ζητοϋσα, καt σuνασΗενοϋσα τοίς &σ-θενούσι καl τοίς σκανδαλιζο

μέvοις έκπυρουμένη διακαώς. 2 καl έτοίμως μΕν fχει τών αίτήσεων 

αύτών ύπακούειν, καl τα λυπούντα αιJτοϊς άποσκορακίζειν ώς δέον· καl τα 

τοϋ πονηρού σπορέως σχ:ανδαλοποιά τε ζιζάνια πρΟ ρίζης έκτέμνειν τfι μαχαίρ~ 

τού -3είου καi εLρηνοποιού πνεύματος, Ο ε στ ι Qfjμα κατ α τΟν ~ Απόστολον 

Θεοίi. Εύχερ&ς δέγε καl ειJ3αρσώς εlς nlν προτέραν αVτfις είρηναίαν κατά

στασιν έπανάγειν, και πασι τρόποις τd. ψυχωφελή και σωτήρια πρυτανεύειν 

αVτοίς γε Εντάλματα. Έπεl τοίνυν οί τfjς σεβασμίας μονης tοϋ Δοχειαρίου 

1 .. Ισω; προύργιαi.tερον. 

:! Λέξις δυσανάγνωσrος. 
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της έv τφ &γιωνύμφ Ορει, καl οί τοϋ Ξενοφώντος Ενασκούμενο ι πατέρες dπΟ 
χρόνων άμνημονεύτ:ων διfjyov ειρηνικώς, &ς τφ Θεφ φίλον, συσφιγγόμενοι έν 

- 'δ' c - ~ ' c , ' τοις ι ιοι;; αυτων τοποις και οριοις και βουνοίς, καl ήν έv αiJτοίς άγάπη 

βα&εϊα, ό δε μισόκαλος δαίμων, Θ μη {}έλων πάντοτε η)ν σωτηρίαν· τών 
&.νδρώπων καl nl'\• είρήνην, παρεκίνησεν έν ταίς καρδίαις τών Ξενοφωνtι'\'ώV 
πλεονεκτικi)ν σuνείδησιν καl έπανέστησαν ζητούντες κατακυριεϋrrαι όρίων 
τινcίJν tcί)ν Δοχειαριτών, Οντων διηρημένων μετα Βασιλικό)ν Χρυσοβούλλων 
καl ii{}ελον η)ν κακi]ν αUτών βουλην πληρώσαι καi δι' έξωτερικfjς κρίσεω; 
"' οι_cι Β' 0 

ευροντες ανuρωπον ασιλικον συμβοη{tοί3ντα αι'ιτο'ίς, και dπήλitσν είς τΟ 

κριηlριον τΟ έν Θεσσαλονίκη. cO δΕ έκείσε χριτης έρευν1Ίσας &κριβG)ς αμφο
τέρων τών μερών τας απολογίας καl τα ζητήματα, ο-Uκ εlχεν fJ.λλως πως από
φασιν καταγράψαι, εL μη μα&εϊν καl πληροφσρηθήναι καλώς ·απΟ τών 
Χρυσοβούλλων, καΙ. τούτου γενομένου, καl εLς μέσον κομισθέντων καl &να
γνωσiJέντων καl πληροφορίας λαβόντος τοϋ κριτσϋ, ώς τό δίκαιόν έστι τών 
Δοχειαριτών κατα πάντα τρόπον, Εγραψε καΙ. Χστζέτιον αύτοίς δίδωσιν απο
φασίσας, ώς καl οί παρατυχόντες κατα τόπον μεηΧ τοϋ επιτρόπου τοϋ κριτσίί 
παραγενομένου εLς τΟ ίδείν δψΗαλμοφανώς τα δρια, μαρτυροϋσιν, δ τε Γεννά
διος μοναχΌς έκ τ1)ς Λαύρας, Γεννάδιος μuναχΟς έκ τοiί Βατοπεδίου, Νικήτας 
μοναχΌς &πΟ Ίβήρων, &πΟ Διονυσίου Παχώμιος, έκ του Κουτλουμουσίου 
Γρηγόριος, aπ ο τijς Σιμοπέrρας Άβέρκιος, εκ τοίi Π ανωκράrορος Μανασσijς 
~πΟ _ Ξηcροποτ~μου Γερμανός, έκ τοϋ Σταυρονικ1Ίτα "Ανftιμος ίερομόναχος: 
εκ των Ρουσων Ματ·Ηαίος προηγούμενος, άπΟ τοίi Γρηγορίου Δαβιδ μονα
~ός, έκ τοϋ Φιλο8·έου Ίωνάς, καi έκ τοϋ Έσφιγμένου Σαμουήλ, ώς οUτως 
εχουσι τα δρια τών Δοχειαριτών, 1iγουν μέσον τών δύο μον(tlν λί-θ-ος έστl 
μέγιστος έν τfι fJ·αλάσσΊJ, καl έκείitεν Cίρχεrαι τΟ διορίζον, καl άνέρχεται είς 
τΟν σταυρόν, Ενθ·α καl τράπεζά έστιν, Ετι ανέρχεται δι~ δλης τfjς ράχεως Εως 
του διστράτου, διαιρών τα μΕν δεξια καταρρέοντα τοϋ Ξενοφώνtος, τα δΕ 
&ρισrερα του Δοχειαρίου, έκεΠtεν δΕ κλίνει δεξιd καrηφορών μέχρι τού μεγά
λου ποταμοϋ, περών δΕ τόν ποταμΌν &πτεται τοϋ ρύακος και &νέρχεται διό
λου μέχρι τής &λωνος τοϋ Ματζούκη λεγομένης, αlctlν 1 δεξιQ. μΕν tΊlν πετρω
την τούμβαν καl την Χρυσοκαμάραν, την τοϋ Ξενοφώντος, όμοίως δΕ καl τΟν 
Προφητην Δανιήλ, σitν τοίς δικαίοις αύτοϋ. ~ΑπΟ δΕ τής εlρημένης &λωνος 
άνέρχεται δια τής έ'τι σωζομένης Οδού μέχρι τόπου τινός λεγομένου Σου σούρα 

, ""Η ' και αυ ις. . . . . . . 2 λεγομένου. ~Εκεί&εν είς τας μπάρας τ<Χς λεγομέ-

νας λούστρας μέχρι τfjς όδοίi τfjς δημοσίας, διαιρών δεξια τα τοϋ Ξενοφ&ντος 
άριστερα δΕ τα τοϋ Δοχειαρίου. Τούτου χάριν και ή μετριότης Ίiμών πληρο
φορη{tείσα παρα τών τοσούτων όσιωτάτωv πατέρων και του πρψην 'Ερισ-

1 'Ε&ν. 

~ Μία η δύο λέξεις έφftαρμέναι. 
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(σ)ού κυρίου Χαραλάμπους καl Γρηγορίου, Κλ1lμεντο; καl ΣυμεΟ)ν τών 

ίερομονάχων; γνώμη κοινfi συνοδικfi γράφουσα αποφαίνεται καl έν άγίφ 

παρακελεύεται πνεύματι ϊνα τα μΕν παλαιγενfj έκεi:να χρυσόβουλλα, και τΟ 

γεγονΌς χοτζέηον τού αύΗέντου τού Μολάι εχωσι rό κύρος καl βέβαιον, κα'ι 

άμεrάτρεπτον, είς αiώνα τΟν &παντα, ή δΕ ίJέσις τών Ορίων καl τόπων καl 

βουνών ε'ίη καl εύρίσκεται άναντίρρητος καl αναμφίβολος ώς έδηλώtlη εlς 

τ1lν μονην τοϋ Δοχειαρίου. 'Άν δ' Οψέποτε ftελ1lσn τις τών Ξεvοφωντινών 

διεγείραι αiJ8ις σκάνδαλα καl κρίσ(ε)ις καl ταραχaς καί ζημίας προξενήση 

τοίς Δοχειαρίταις δ τοιοϋτος ύπάρχει 1 άφωρισμένος άπΟ της άγίας, Ομοουσίου 

καl ζωοποιου καl άδιαιρέτου Τριάδος, καl παρα τών τριακοσίων δέκα καl 

Oκτctl {}εοφόρων Πατέρων1 καl κατηραμένος, καl &συγχώρητος καl μετιi ftάνα
τον Uλυτος αίωνίως, καl τυμπανιαίος καl η μερlς αύτού μετα τοϋ προδότου 

'Ιούδα καl τών σταυρωσάντωv τΟν Κύριον καL σχίσοι 11 γfj καΙ. καταπίοι αUτΟν 

00ς τόν Δα1tdν καi 'Αβηρών, καL τ<{) αLωvίφ άναftέματι ύπόδικος 0\~εν καl 

ε!ς την περl ωύτου δ1jλωσιν εγένετο καl το παρον εν Ε'rει ,ζρκη' (1620) μηνl 
Μαρτίφ Ίνδικτιώνος Γ'. 

t Τιμό11εος έλέφ Θεοϋ &ρχιεπίσκοπος Κωνσ,ταντι,~ουπόλεως, Νέας Ρώμης 
καl ο!κουμενικος Πατριάρχης. ·j· Ό Λακεδαιμονίας Διονύσιος. ·j· Ό 'Ίμβρου 
Άitανάσιος. ·i· Ό πρc(>ην Βερροίας Άβέρκιος. t Ό πρc(>ην Τραπεζούνως 

Ί γνάηος. i· Ό Βοδενών ... 

18. 

Σιγlλλιοv τοϋ Πατριάρχου Κυρlλλου τοϋ ςΌ δι' oi; άvεγvώρισε κα! 

tπεκύeωσε -ιιfιν εlς την μονi]ν τοϋ Δοχειαρίοv προσήλωσιν τοϋ έν 

•ii κωμο.πόλει Γαλιμfl τοϋ Μαρμαρά ύ.πάρχοντος μοvυδeίσυ της 
άγίας δσιομάιιτυιιος Παιιασκευηι;. 

Δεκέμ6ριος τοiί έτους (r.ωιζ (1817). 

Έν τι{> &ρχείφ τfjς ΜονΊϊς ύπάρχει τΟ είρημένον σιγίλλιον ύπΟ τιΧ στοι

χεια Μ ς'. επι μεμβράνης γραφf.ν διαστάσεων 0,63 Χ 0,45 καl φέρει μολυ

βδίνην σφραγίδα διαμέrρου 0,060, εφ' ής ή χρονολογία qωιγ '. καl 14 δυσ
ανάγνωστοι ύπογραφαί. 

"Εχει δε οUτω. 

~;- Κύριλλος Έλέφ Θεοϋ &ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως1 Νέας 

Ρώμης καl' οΙκουμενικΌς Πατριάρχης. 

-;- Καl περl πάντων μΕν τών έπ' &φελείq. κοινfi συντεινόντων 11 Έκκλη
σιαστικfι μέριμνα εργάζεται τα οικεία, καi ό'μμα αιJτσίς Επιβάλλει &νύστακτον"; 

' Ύπάρzυ· 
2 Τό οιγίλλιον φέρει καΙ. έτέρας πέντε ύπογραφός λίαν δυσαγνώστΟυς. 
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ύπερ~ερόνrως δΕ περl τών έκ μέρους κειμένων ίερών καταγωγίων ώς &ναγ

~αιο_:ερων τοίς εύσεβέσι πρΟς σωτηρίαν ψυχfίς. "'Ο&εν καl Οσα ~ούrων εϊτε 
εκ τ~ς χρο:ικfjς π:ριπετείας, ε'ίτε έξ Ciλλης αίτίας τινΟς nlν άρχαίαν εUκλειαν 

φα_νωσιν _ α~?βαλοντα, κ~l είς ~ παντελfj έρήμωσιν καl φftoρdv ύπορρέοντα, 
τα~τα :σις α~ιστα διοικησειν επαγγελλομένοις έπιτρέπειν ούκ &παναίνεrαι, 

πρ_ος μονην την εύστά&ειαν αύτών καl συντήρησιν άπευ-θυνομένη &ναλόγως 

ται; πρσθέσεσι τcίJν έξ άρχfjς κτιτόρων αUτών κα-&α' δ' κ ' " ' -Κ ' , c c ~ ' η αι επι του παρόντος· 
αι γα? ο οσιωtα,τος έν ίερομονάχοις κUρ Γαβριηλ Δοχειαρίτης ό ηΊν διοί

κησιν ,επιτετρ~μμενος :ου είς η)ν έπαρχίαν Προικοννήσου Εν τινι χωρίφ 

:α,λιμη ~εγ~μενψ κειμενου μονυδρίου 1 τfις άγίας Παρασκευfίς, παραστdς 

εν~πιον ημων συνοδικώς, πρώτον μΕν Ενεφάνισε γράμμα κοινΟν συμφωνη· 

τι;ον με:αξV τοϋ είς τόπον dρχιερέως ίερωτάτου dρχιεπισκόπου Προικον

. νησ?υ , κυρ Ν ικηφ~ρου, καl δύο ίερομονάχων Δοχειαριτό)ν, έκδεδομένου 

~ατα το_ παρεληλ~1~ο~ q.ψ;ς '-, (17~6) σωη]ριον Ιiτος, κατι\ μijνα Μάρτιον έν 
φ δ~λο~ται σα~ως, ο:ι τ? ειρη~ενον μονύ~ριον Ciμοιρον dπολειφ{Η:ν προσ~ 
τ~σιας επωφελους, και οικονομιας προσφορου καl μονονοU έρημω{}-Εν μετα 

τω~ συγκροτούντων αϋτΟ άκινΊlτων κτημάτων, Cί.λλως τε καl ύπΟ ένοχfιν 

χ~εους κα~~π?β/~η{}έν, οί ρη\7έντες Δοχειαρiται πατέρες, έκεi τότε παρευρε. 
1<)ε~ιτες _κα~ υπο τελους πλησ\7έντες έν-θέου, προϋβάλοντο τfι τε αύτοϋ ίερότητι 

κ~ι το~'ς εγχωρ,ίοις χριστιανοίς, ώς ε'ίγε συγκαταvεύσωσι, προσηλω{}fjναι τΟ 
?,υτως ε~ο~ μονυδριον, καl συνενω{}fjναι τfι μετανοίQ αύτών τψ έν τψ άγιωνύμω 

ορει του ΑίJωνος σεβασμίφ καταγωγίφ τοϋ Δοχειαρίου καl γενέσftαι έκεί~ 
νο ' " ' .. ~ " ' υ μετοχιον, ετοιμοι εισιν αναλαβείν αύτΟ έξ Ετοίμου, άνακαινίσαι τε καl 

π:ριποιήσ;σ&-~ι, ώς είκός, και τfjς έπαπειλουμένης φΒ-ορdς &παλλάξαι καl δια

σ~σαι μετα ~ων κτηι~άτ~ν αl,rοϋ, &πολογούμενοι καl τΟ όφειλόμενον αύτοϋ 

χρεο~ Κρι\Jεισ~ς γου; ~πωφε,λοϋς τ~ς προτάσεως, εvέδωκαν Ομοφώνως, καi 

ρηταις σ~μ~ων,ιαις~ κ~ι υποσχε~εσι~τ~ τ~ς συναρει:rχείας Εκατέρου μέρους κεκύ
ρωται κα~ οι μεν επ:τρεψ~ν την ε~ αυτοϋ καl τοίς σωζομένοις αϋτοϋ κt11-

μασι τελε:αv δεσ~οτεια: τφ ~ σεβασμιφ τοϋ Δοχειαρίου καταγωγίφ, οί δε Uπέ
σ~οντο~ π~σαν οικ,ονομιαν επωφελή, καl &νέγερσιν αύτοϋ, καl καλλιέργειαν 

τ~ν ~αυτ~υ πρ~γματων, καl έξόφλησιν τών χρεών, Ετι δΕ καl χορηγίαν έτήσιον 

τφ ει~ τοπον, Αρχιε~εi ~γρό;ια ε'ίκοσι πέντε είς την άρχαίαν συνή{}ειαν καl 
φλωριον πολιτικον εν εις την λαμπρ(Jφόρον η" μέραν τού "ε'ιου Π ' , ' ~ , ., , , ν ασχα, και 

~ρνιον εν, και προ πάντων μνημονεύειν έν αύτ(ρ τε τώ μονυδρίω καl ταίς 

υποκειμ~ναις αύτ~ ίερ~ίς ~Εκκλησίαις τΟ Ονnμα τής αU;οϋ ίερόtητΌς. 
c Ταυτα περιεχον το έμφανισftΕν ήμίν είρημένον συμφωνητικΟ~ γράμμα 
υπογεγραμμένον παρ α τοϋ ~Αρχιερέως, τών δύο μοναστηριακών, καl πάν τω~ 

I 'Έγραψα πανταχού μονύδριον, dντί τοϋ εσφαλμένως φερομένου Εν τω, σcγιλλίω, 

τούτφ μονήδριον. 

Σιγιλλιώδη καί άλλα πατ:ριαρχικά έγγραφ-α τής ίεράς μονης Δοχειαρίου. 119 

τών προκρίτων χριστιανών τfις χώρας εκείνης, με-cΟ. δΕ τοίiτο καl &ναφορα 
κοινi] σuν'οδικώς ένεφανίσ\Jη, fιν διι.Ί. τοϋ είρημένου κUρ Γαβριηλ Εναγχος 
άπεστάλκασι τfl 'Εκκλησίcz: ol. χριστιανοl τfjς χώρα; έκείνης Γαλιμfiς, προβαλ
λόμενοι τfιν ά&λίως Εχουσαν κατάστασιν τοϋ μονι'δρίου διά τε την παλαιό
τητα καl τΟ έν πολλοίς αύτοϋ μέρεσι σεσα&ρωμένον, καl είς χατάπτωσιν εtοι
μον, καl διCι τΟ &νοικονόμητον τοϋ χρέους, καl την έρήμωσιν είς δεϋρο, καl 
Ελλειψιν τi'jς άπαιτουμένης περl αUtοϋ προμη-θείας, ύφ' ών άπάντων κινδυ
νεύει καl αϋτοίς τοίς άλόγοις ζ~σις γενέσθ·αι βατόν, καl δη μόνος σωηlριος 
τρόπος καl της &ρχαίας αύτοϋ εύκλεοϋς καταστάσεως :ΕπανακλητικΟς άνε
φάνη ό τfjς προδιαληψθείσης ένώσεως, flν καi άπεδέξαντο καi. αποδέχονται 
εύχαρίστως μετα τών έκτε&εισών συμφωνιών έξαιτούμενοι Επl τέλους καl 
τfιν 1'1μετέραν έπίνευσιν καl την δι~ ίεροϋ σιγγιλλιώδου.; Επικύρωσιν. ~Επl 
πάσι δΕ τούτοις ένεφάνισεν ημιν δ είς τα ψδε παραγενόμενος κUρ 
ΓαβριΎ]λ Δοχειαρίτης καl γράμμα ίδιαίτερον τοϋ καrCι τόπον άρχιερέως, 
συνφδCι καl σύμφωνα τοίς διαληφ{tείσι προβαλλομένου τε καl προσμαρτυ
ροϋντος καl σύ, μόνον Ενδίδοντος είς τα περl τής έvώσεως καl ύποχωροϋντος 
&.λλCι καl συνομολογσϋντος, ώς &φέλεια μΕν τcQ κατα καιρΟν &ρχιερεί ούδε
μία προσγίνεται εκ τοϋ μονυδρίου, ζημίαι δΕ μάλλον Επισυμβαίνουσι καl 
&νησυχίαι διU. τΟ.ς έν αύτψ είσόδους ένίοτε προσώπων έξωτερικά>ν, καl φαύ
λων άν-&ρώπων, κα'ι. τελευταίον συνιστώντος τΟν είρημένον κUρ Γαβριηλ καl 
έπιστάτην τής μελετωμένης άνακαινίσεως τοϋ μονυδρίου προσφορώτατον, 
Εκλεγέντα τε ώς Ciξιον παρα τών συμμοναστηριακών αύτοϋ Δοχειαριτών, καl 
άποσταλέντα, καl η)ν δια σιγγιλλιώδους γράμματος έπικύρωσιν τής ένώσεως 
καi ηΟν συμφωνιών Εξαιτουμένου, καl παραδείγματα παρεισάγοντος έ.νώσεων 
τοωύτων, έπ'ι τοίι προκατόχου αύτοϋ μακαρίrου ~Ανανίου γεγενημένων, προσ
ηλω{}έντων τριών τfις Επαρχία; αύωϋ μονυδρίων, τοϋ μΕ:ν είς τΟ τοϋ Βατοπε
δίου ίερΟν μοναστήριον τοϋ δΕ είς τΟ τοϋ Κουτλουμουσίου, τοϋ δΕ είς τΟ τοίί 
άγίου Νικολάου τflς νήσου "Ανδρου δια γραμμάτων σιγγιλλιωδών. Ταϋτα τοί
νυν πληροφορηΗέντες Εκ τών συνεμφανισ8έντων 1lμίν είρημένων γραμμάτων, 
εγνωμεv Επινεϋσαι τfι κοινΌ καl έν-θ·έρμφ α\Jτών αίτήσει &φορώ συ προδήλως 
είς τi)ν βελτίωσιν καl πολυειδfi &φέλειαν τοϋ μονυδρίου, κα'ι. είς παραμυθίαν 
τών έκείόμογεν(δν, ζήλον πρΟς αύτΟ χριστιανικΟν διακαέστατον ένδεικνυμένων. 
Καl δ1) γράφοντες άποφαινόμε{}α συνοδικώς μετι:Χ τών περ'ι ήμάς ίερωτάτων 
&ρχιερέων, και ύπερτίμων, τών Εν άγίφ Πνεύματι &γαπητών ήμών άδελφών 
καl συλλειτουργών, ϊνα τΟ διαληφ{}Εν ίερΟν μονύδριον, τΟ Εν τfι χώρq. ΓαλιμΌ 
τfiς έπαρχίας Προικοννήσου κείμενον, καl τιμώμενοΥ έπ' όνόματι τi'jς άγίας 
Παρασκευής, ύπάρχη άπΟ τοϋ νίiν καl είς τΟ έξfις έλεύ-&ερον κα'ι. άπηλλαγμέ
νον της έξουσίας κα'ι- διακατοχf'ις niς άγιωτάτης ~ Αρχιεπισχοπής Προικοννή
σου, καl τών καωίκων τfις χώρας χριστια,,ών, προσηλωμένον δε dδιασπά
στω; καl συνηνωμένον &διαλύcως καl άδιαιρέτως είς αίώνα τΟν &παντα τψ. 
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κaτα τΟ άyιώνυμον Ωρος σεβασμίφ ήμετέρφ Πατριαρχική) καl σταυροπη

γιακή) μοναστηρίψ τού Δοχειαρίου, καl γvωρίζηται καl λέγηται παρα πάντων 

μετόχων αύτοϋ, κτήμα καl δικαίωμα άναφαίρεrον καl άναπόσ.παστον· καl ό 

μΕν Ίlδη Εν αύΗ[) Επιστάτης καi ήγούμενος διορισftεlς όφείλει κα&~ Clς καl έν 

συνόδφ δέδωκεν ύποσχέσεις, διαπράξασίtαι τα της άναγκαίας οίκοδσμfις, 

καl άνορftώσαι τΟ: καταπεπτωκότα καi περιποιήσασitαι τCι έπισκευfiς χρ1lζοντα, 

έν οίς καl έ.πειδη ο'ίχο-8εν Εχει προσδαπανf1σαι, (iλ'λως τε καl c'Ος ύπΟ rfjς Εκεί

νου ίερόrητος συσrαftεlς τfι ~Εκκλησίςι εχει διαμείναι μέχρι ζωfjς αUωίί 

ήγουμενεύων έν αίιτφ καl φροντίζων περl τijς βελτιώσεως αύτοϋ καi αύξ11-

σεως έπl τα πρόσω καl καταγινόμενος περl π)ν κα!ιλιέργειαν τών κτημάτων 

αύτοϋ, εύτάκτως τε κal σωφρόνως πολιτευόμενος καl την προσήκουσαν αΙδώ 

άπονέμων τι$ άρχιερατικι{) χαρακτfjρι τοϋ κατ& τόπον Κυριάρχου, καl μηδε

μίαν οVδέποτε παρεχόμενος σκανδάλου αtτίαν. ~Ωσαύτως καl οί την οLκονο

μίαν τοίί μονυδρίου διαδεξόμενοι, οϊτινες εχουσι διορίζεσ-&αι παρα τοϋ ίεροϋ 

μο,•αστηρίου τοϋ Δοχειαρίου, έκλεγόμενοι ύπ~ Εκείνου καl τοίς συνήθεσι 

συστατικοίς γράμμασιν έφοδιαζόμενοι· όφείλουσι δΕ ούτοι ~οιεϊσ{}αι την 

έπιμέλειαν Ciγρυπνόν τε και σύντονον, διοικούντες τα είς τΟ μονύδριον Cίριστα, 

ώς Θεοϋ έφορώντος κα'ί διατηρείν &παρατρέπτους τCις άνωτέρω συμφωνίας 

καl φροντίζειν τijς έκπτώσεως τοϋ επικειμένου χρέους τοϋ μονυδρίου καl δπως 

&ναδείξωσιν αύτΟ οίουδήτινος βάρους έλεύ-&ερον, καl μνημονεύειν έν αUτψ 

καl τfl ύποκειμένη αύτψ ίερQ: βκκλησίq. τΟ Ονομα τοϋ εΙς τόπον άρχιερέως, 

καl άποδιδόναι τΟ &νέκα-&εν ώρισμένον Ετήσιον τα εΙκοσιπέντε γρόσια, πρΟς 

δΕ καl τΟ φιλότιμον λεγόμενον είς την έορτfιν τοϋ itείου Πάσχα, ητοι φλω

ρίον πολίτικον Εν καl άρνίον εν, δίχα τιvΟς έναντιότητος καl προφάσεως. ~Οφεί

λει δΕ άμοιβαίως καl ό είς τόπον δ.ρχιερέως άρκείσ-&αι τούτοις, καl μηδΕν 

ετερον προσαπαιτείν, καi τας περl τfjς ένώσεως συμφωνίας Ύ}δη κρατυνομένας 

εκκλησιαστικώς, διατηρείν &παρqβάτως ώσαύτως και οί έγχώριοι άπονέμον

τες τΟν &ρχfj&εν χριστιαVικΟv ζηλον, όφείλουσι .-rροσέχειν κα'ι βοηftείν μf:y 

έκ τών ένόντων t<{) μονυδρίφ, μ1'] κατεπεμβαίνειν δμως αUτοϋ, οUδΕ τών 

κτημάτων αUτοϋ και πραγμάτων δλως έφάπτεσθαι, μηδΕ ένόχλησίν τινα 11 
έπήρειαν τψ καrα καιρΌν διοριζομένφ οίκονόμφ καl ήγουμένφ έμποιείν, 

ϊν' οϋτω την &ρχαίαν έπαναλάβη κατάστασιν, μάλλον δΕ ύπfρ τΟ πρότερον 

&κμάσn τΟ ίερΟν τοϋτο καταγώγιον, καl συμπαρεκτε~νηται nT) χρόνφ πρΟς 

chφέλειαν αtτών ψυχικήν. Ταϋτα άπεφάν-θη καl κεκύρωται συνοδικώς. "0ς 

δ' αν καl Οποίος τών άπάντων ίερωμένος 11 λα'ίκΟς τολμήση κα8·' οίονδήποτε 

τρόπον διασπάσαι καl. διαλϋσαι τα της ένώσεως ταύτης καl παραλϋσαι τας 

ανωτέρω συμφωνίας καl βλάβην τινα καi ζημίαν έπεvεγκείν τψ μονυδρίφ 

έκείνψ η ίδιοποιΊ1σασ3αί τι τών κτημάτων αύτοϋ καl πραγμάτων, η Επήρειαν 

καl ένόχλησιν προξενfjσαι τοίς έν αUτψ οίκονόμοις καl πατράσι, και δλως 

··έπιχειρήση &νατρέψαι τα έν τψ παρόντι συνοδικώς έκπεφασμέvα, ό τοιοϋ-
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τος, ώς dλαζών, καl ίδιόρρυ&μο; καl πολέμιος τών καλών, άφωρισμένος ύπάρχη 
παρCt της '>C1γίας καl Ομοουσίου καl ζωοποιοϋ κα'ι άδιαιρέτου μακαρίας Τριά
δος, τοϋ ένΟς τfj φύσει, μόνου Θεού, κα'ι κατηραμένος καl άσυγχ(Ορητος, καl 
μετα {}άνατον ιΧλυτος, καl πάσαις ταίς Πατριαρχικαίς καl συνοδικαίς άραίς 
ύπεύ8υνοc. καl Ενοχος τοϋ πυρΟς τfjς γεέννης, καl tcT) άναθέματι τψ αίωνίφ 
ύπόδικος. ~~Ο&εν κal εις την περ'ι τούτων εvδειξιν καl διηνεκη την &σφάλειαν 
dπtλύ{}η και τΟ παρΟν ημέτερον ΠατριαρχικΟν καl σuνοδικΟν έπικuρωτικΟν 
σιγγιλλιώδες εv μεμβράvαις γράμμα, καi τψ 1ερ<j) κώδικι τfjς κα{}' ήμάς τοϋ 
Χριστοϋ μεγάλης Εκκλησίας καταστρω-θέν, Εδόftη τδj διαληφ&έντι ίερψ μονα
στηρίφ τοϋ Δοχειαρίοu ε[ς μόvιμοv παράστασιv, EV ~τει σωτηρίφ qωιζ' (181 7) 

καr<χ μfjνα Δεκέμβριοv. 

t Κύριλλος ελέφ 

•pώμης καl οίκουμενικΟς 

ΘεοU 'Αρχιεπίσκοπος 

Πατριάρχης. 1 

19. 

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

'Επιστολή τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντίου συνοδεύουσα τΟ σιγίλλιον, 
δι' ο-δ ή μαν?] μετετρέπετο τfί αlτήσει τών μοναχών α1n;ijς άπό 
tδιορρύ1Jμου είr; κοινόβιον. cΥ.π' αύτfιν ύπάρχσυσι πέvtε ύπογeα

φαl άρχιεeατικαι δυσανάγνωστοι. 

Φε6ρουάριος τοV [τους 1834. 

'Η επισrολη γραφείσα ΕΠl χάρτου εϋρηrαι EV τψ &ρχείφ τfjς μονής 

ύπΟ τΟ στοιχείον 10 '. 
cH μετατροπη δΕν Εγένετο, διότι οί προ'ίστάμεν~ι τής μονής μη δυνά

μενοι, ϊνα άπαρνηitώσι τΟ κατ' ίδίαν ζfjν καl τΟ εύ ζfjν, κατώρ8·ωσαv δι• 
Ολων τών μέσων ϊνα μετατρέψωσι τας γvώμας καl τών πατέρων τfjς μovfjς 
καl μένωσιν έν τ'(j Lδιορρυ&μίq:, εlς llv καl μέχρι τοϋ νϋν διατελοϋσι, και 
οϋτως οϋ μόνον τΟν κοινοβιακΟν βίον δΕν Εδέχflησαν οί Δοχειαρϊτα~, άλλ' 
ούδΕ καl τΟ σιγίλλιον αύτό, δπερ &πόκειται έν τψ άρχείφ τfiς Κοινοτητος. 
Τελευταίως μόνον τίι προτροπfι μου ελαβε'' η μονη άπλοϋν αύτοϋ &ντίγρα
φον, δπερ &πόκειται έν τψ &ρχείφ αύτfjς ίιπΟ τΟ στοιχείον 20 '. 

Τούτου καl τfjς συνοδευούσης αύτΟ έπισrολfις αL διαστάσεις δΕν έλt)φθη
σαν, διότι &vτεγράφησαν ύπ' Clλλης χειρός. 

Ίδοiι ή έπιστολή. 

~f Κωνστάντιος έλέφ Θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνστανrινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης καl ο!κοuμεvικος Πατριάρχης. 

ι ΤΟ παρΟν δημοσιεύεται κα.i 'ίνα καταδειχθfi ή τής έκκληαίας μητρικΥι μέριμνα καi 
στοργή περι τ(i:ιν ·Αγιορειτικών μονών, fιv οί νεώτεροι Άγιορείται προ'ίστάμενοι έξ 
άγνοίας της Άγιορειτικfις ίστορίας άπαναίνονται. 
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+ ~Οσιώταrοι προηγούμενοι καl λοιποl πατέρες του εν τψ άγιωνύμφ 

Ορει τοU "Άι9ωνος γ.ειμένου ίερού καl σεβασμίου 1c1μετέρου Πατριαρχικού 

καl σταυροπηyιακοίi μοναστηρίου τοϋ Δοχειαρίου, τέκνα Εν Κυρίφ ήμιtlν 

&γαπητά, χάρις ε'ίη ύμίν καl εlρ1lνη παρα Θεού, παρ~ 1lμών δΕ εUχή, εϋλογία 

καl συγχ.ώρησις. 

Ή &ξιόχρεως πρόνοια <ijς καδ' Ίjμάς του Χριστού Μεγάλης 'Εκκλησίας, 

Εvεργουμένη διά παντΟς είς πιίντα τα τοϋ ευσεβούς ήμι"Ον γένους ίερ& συστή

ματα τί&εται πράηιστον χρέος αύτfjς νά Επαγρυπνfj Εντονώτερον ύπΕρ τfjς 

καλής αποκαταστάσεως τών ίερών καταγωγίων, τα όποία ύπάρχουσι μέλη 

αϋτής γνήσια, καl τών όποίων 11 Επωφε/3jς δια(τησις Εξαρτάται Ολως διόλου 
&πΟ αύτήν η)ν κοιηlν μητέρα. 

Τοιαύτην πρόνοιαν καl φροντίδα λαμβάνει 11δη και περl τού ίεροϋ 

αύτοϋ μοναστηρίου τής μετανοίας σας, έπι-θυμούσα να κατορ&ώση έν αύτψ 

τήν έπαινετΥjν καi. -ι~εάρεστον Εκείνην άρμονίαν, δια τήν όποίαν καl σείς οί 

έν αύtι$ &εοφιλcΟς συνασκούμενοι άφωσιώ-θητε είς αύτό, &φήσαντες τfιν 

κοσμικfιν ματαιότητα, και προτιμήσαντες να δουλεύσητε τΟν ϋψιστον Θεόν, 

διά να &ντικαταλλάξηtε τα ούράνια τών έπιγείων. Χαίρομεν δΕ Εγκαρδίως 

βλέποντες δτι δια τον σκοπον αϋτον προ&υμείσitε με ζijλον ψυχijς και {)~ο

σέβειαν γνωρίσαντες τΟ άληftΕς συμφέρον τής μετανοίας σας. Έφ~ Φ καl πλη

ροφορη\Jέντες &πό τε τής άναφοράς σας, καl άπΟ rοϋ κοινοϋ Ενυπογράφου 

Qyομαστl καταστίχου, ίδίως δf: &κούσαντες και άπΟ ζώσης φωνfjς τοϋ συμμο

ναστηριακού σας όσιωτάτου προηγουμένου Κiιρ Χατζfj Θεωνά:, καl κατα

νοήσαντες Εξ άπάντων πόσον είναι &ναγκαίον καl έπωφελfς τΟ νδ: μεταρρυ

&μισ{tii είς κοινόβιον τΟ lερΟν αUτΟ σκήνωμα, καi. ηl βαδίσυ τfιν καλi]ν 

όδΟν τfjς κοινοβιακής διοικήσεως είς τρόπον Οπού εϊς τα μοναστηριακα αίιτοϋ 

συμφέροντα, τα δποία εύρίσκονται μέχρι τοU νύν είς άνωμαλίαν καi. 

νέκρωσιν, να τύχωσι καλού διοργανισμοϋ καl διευι9εηlσεως, καi. ή άταξία καi. 

δυσαρέσκεια νά έκλείψη μΕ nlν &ντικατάστασιν μιάς γενικής εύχαρίστου δια

βιώσεως καl ψυχικης c'iμα ιc1συχίας, καl cΟφελείας σας. Δι<l ταϋτα έξεδώκαμεν 

!]δη Ίiμέ.ερον Πατριαρχικον και συνοδικον σιγγιλλιώδες εν μεμβράναις 

γράμμα, &ποφαινόμενον κα'ι όριζόμενον &μεταθέτως την εις κοινόβιον μεταρ

ρύftμισιν αUτοίi τοϋ ίεροϋ μοναστηρίου τη; μετανοίας σας, καl δι' -άρών 

καl &λύτου επιτιμίου κατοχυροϋν και &σφαλίζον την τοιαύτηv είς τΟ έξής 

\Jεάρεστοv διοίκησιν αύτού. Γράφοντες δε καl δια τής παρούσης Πατριαρχι

κής.καl συνοδικής ·)lμών επ.ιστολfjς συμβουλεύομεν πατρικώς καl έντελλόμε8α 

καl &μεταθέτως παραγγέλλομεν εϊς δλους ύμάς τοUς μοναστηριακους πατέ

ρας, νέους καl γέροντας νc't δείξητε 1iδη τΟν κοινΟν ζήλον καl την εύλαβfj 

διάΗεσίν σας ύπΕρ τfις μετανοίας σας ταύτης, κα'ι γνωρίζοντες πόσον μέγα 

Οφελος ψυχικόν τε καl1Ί&ικ0ν άπολαμβάνετε flδη μΕ η)ν σUν Θεψ μεταρρύ

&μισιν ταύrην να ύπακούσητε Ολοι προ-θ·ύμως καl πειθηνίως είς nlν άπό-
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φασιν τής Μητρός σας άγίας τοϋ Χριστού ~Εκκλησίας καl να ύποδεχ-lt}iτε 

περιχαρώς "-μιQ: ψυχfl καl καρδίq. την κοινοβιακfιν πολιτείαν, f]τις προξενεί 
μέγα. κλέος καl είς τΟ μονασηlριόv σας μεγάλην Clνεσιν καl ήσυχίαν εΙς Ολους 
σας, καl μέγα Οφελός σας ψυχικΟν καl τακτοποίησιν βάσιμον είς Ολας τΟ:ς 
μοναστηριακας αϋτiι:ς ύποδέσεις, καl Επειδη Ενεκρί-θη &ναγκαϊον να ήγουμε

νεύσn κατ~ &ρχΟ:.ς δι~ ενα χρόνον ό τού κοινοβίου τοϋ Διονυσίου ήγούμε

νος όσιώτατος ΚVρ Στέφανος, Uτε δfι συνετΟς καl είδ1lμων, καl -&εοσεβ1lς, 
γράφομεν Ίiδη τfι όσιότητί του Επιτάττοντες να ελ.-ι~η αύτό-θι καl να άναλάβη 
την κοινοβιακfιν διοίκησιν κατα τας τάξεις, τιlς δποίας άκολου-θοϋσι τα λοιπΟ: 
κοινόβια τοϋ Ορους καl αί όποίαι Εγκρίνονται ώς τψ Οντι κοινοβιακαί. 
~Επειδfι δΕ ό σκοπΟς καl τΟ τέλος τής κοινοβιακής ταύτης dποκαrαστάσεως 

είναι η Ciνεσις καl ήσυχία τών πατέρων, δια τοϋτο καl είς τΟν διορισ&έντα 

πρΟς τΟ παρΟν ήγούμενόν σας ΚUρ Στέφανον έγράψαμεν ν.α μεταχειρίζηται 
τρόπους οίκονομίας προσφόρους, καl είς τfιν όσιότητά σας εtδοποιοϋμεν δτι 

δσοι τών άδελφών διά σωματικdς άσΗενείας δΕν δύνανται να έξακολουftώσι 

τα τοϋ κοινοβιακοϋ βίου, ούτοι να διορίζωνται εις ταξείδια καl μετόχια καl 
U.λλα υπουργήματα τοϋ μοναστηρίου, καl εϊς U.λλους νά γίνωνται συγκατα

βάσεις, ωστε βα{}μηδόν να προχωρ<7>σιν είς τΟ στάδιον Clνευ γογγυσμού και 
δυσαρεσκείας, άλλα μετά είJχαρισηlσεως καl χαρ(Lς, ώς &ρεστΟν καl τψ Θεψ. 

Προσέξατε λοιπΟν καλώς Ολοι σας είς τας σωτηριώδεις ταύτας νου-θεσίας 

καl έντολας ήμών, αί όποίαι &φορώσι πρΟ; τΟ συμφέρον καl ύμών καl τοϋ 

ίεροϋ μοναστηρίου, καl έξακολου-θ-ήσατε &παρατρέπτως ύπείκοντες κατα 
πάντα καl ύποτασσόμενοι είς τΟν ήγούμενον ύμών, δστις Εχει κά-3-ε πληρε

ξουσιότητα παρ& rfίς ~Εκκλησίας είς πάσαν Uπό-θεσιν τοϋ ίεροϋ μοναστη

ρίου Εσωτερικην καl έξωτερικ1lν οιανδήποτε διενεργών όμού μΕ τρεϊς Επιτ(>ό
πους μοναστηριακούς σας, τοUς πλέον ζηλωτας καl φρονίμους, οϋς ό 'ίδιος 

η-3-ελεν έκλέξει κοινfl γνώμη, καl οί όποίοι -θέλουν συσκέπτονται μετc't τής 
όσιότητός του έν ταίς προκυπrούσαις {Jποι~έσεσι μέχρι τfjς άποπεραt(όσεως 

του ένΟς χρόνου, Οτε Ηέλετε έκλέξει νέον ήγούμενον Εκ τής Ολομελείας σας. 
~Εάν δέ, δ μη γένοιτο, φανΏ τις εις του μεταξύ σciς ε'ίτε προφανώς άν-θι

σrάμενος, ε'ίτε πλαγίως καl κρυφίως ύποκινών καi. διερεΗίζων τι να τών πατέ

ρων κατα τής -3-εαρέστου ταύτης κοινοβιακής άποκαταστάσεως τής L.ερας 
μετανοίας σας, καl -θ-ελ1lση κα-3~ ο'Lονδή τινα τρόπον να &.νrιπράξtι, ό rοιού· 

τος ώc κοινΟς λυμει1ν χαl πρΟς η)ν ~Εκκλησίαν παρήκοος καl άπει-&1)ς -&έλει 

μετανοήσει &νωφελώς πρΟς παράδειγμα καl Clλλων. ΤΟν δΕ συμμοναστηρια

κόν σας όσιώτατον προηγούμενον ΚVρ Χατζfj Θεωνάν ώς συνετΟν καl πρό
-θ-υμον, καl τών μοναστηριακών συμφερόντων σας ζηλωτην Εν&ερμον, καl 

δια ταUτα άγαπώμενον παρ' ήμών καl ή Οσιότης σας να τΟν τιμάτε άγαπόη'

τες αύτόν, καίtιtlς καl πάντες πρΟς άλλήλους να Εχητε όμόνοιαν καl &γάπην 

βαίνοντες εις τCtς εννοίας τού ίεροU σιγγιλλιώδους γράμματος, δια να ιiπο-
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λαύσητε πρΟς τfί ΕνταίΗJα ήσυχίQ καl cλέση κal τdς οlψανίοι•ς άμοιβός τών 

{}εοφιλών άγώνων σας έν τψ καιρψ τfiς τώv Εργων &νταποδόσεως. cH δf 

τοϋ Θεοϋ χάρις χαl τΟ dπειρον. ελεος σUν τfι παρ~ 1lμών εUχiϊ καl εUλογίq. 

ε'ίη μετα πάντων iiμών. 1834 Φεβρουαρίου 8. 

t "Ο Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστψ ε\Jχέτης. 

Ίδοi1 κα'ι τΟ σιγίλλιον. 

·;· Κωνστάντιος "Ελέφ Θεοϋ "Αχριεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καl οLκουμενικΟς Πατριάρχης. 

t Etσl καl Ο.λλα πολλα τα nlν Πατριαρχικfιν διατρανοϋντα μετριότητα, 

τούτων δf: προέχει καl την &.νωτάτω χ,ώραν κεκλήρωται η UπΕρ τfίς εUστα&είας 

τών ίερών καταγωγίων κα'ι τfΊς εUρύ&μου αύτών κυβερν1Ίσεως έ\'δεικνυμένη 

&διάλειπτος μέριμνα καl φροντίς. "Εν τόύτοις γαρ οί της &σκήσεως έκδιδά

σκονται Οροι και δ -θεοφιλi]ς καταρτίζεται βίος τών άποταξαμένων τfΊς παρού

σης ζωης την ματαιότητα κα'ι πρΟς τΟ Cίνω έπειγομένων πολίτευμα. ΔιΟ και 

ήμίν τοίς έλέφ Θεού την προστασίαν τnύτων άνειληφόσι καl τfιν άνωτάτην 

τοϋ οLκουμενικοU ίtρόνου κληρω-θείσι περιωπην μέλλει κατα χρέος καl πάσα 

έμμέριμνος σπουδη καταβάλλεται, Οπως τCι συνημμένα τούτφ ίερCι καταγώ

για τfjς Επl τΟ κρείττον dπολαμβάνωσι βελτιώσεως καl τα του βίου τών έν 

αύτοίς μοναζόντων Εξασκείται <\Jεοφιλέστερον μετα κοινfjς συμπνοίας καl 

Ομονοίας. Έφ" φ και εύμενώς οίδεν έπινεύειν ή μετριότης ήμών πρΟς τας 

ύπΕρ αϋτών αtτήσεις, καitα δ1l καl έπι τοϋ παρόντος. Καl γαρ άνηνέ;(-θη flδη 

τli ήμών μετριότηη προκα!1ημένη συνοδικώς και εδηλώι'Jη από τε κοινί'jς 

ένσφραγίστου μοναστηριακfjς άναφορας τών όσιωτάτων πατέρων του Εν τψ 

dγιωνύμφ Ορει του 'Άίtωνος κειμένου ίεροϋ καl σεβασμίου ήμετέρου 

Πατριαρχικου σταυροπηγιακοί! μοναστηρίου Επιλεγομένου του Δοχειαρίου 1 
και έ~ CJ.λλων dξιοπίστων έκείitεν πληροφοριών, Οτι τΟ Qη&εν ίερΟν κατα

γώγιον, Lδιορρύίtμου τάξεως έξ άρχfjς τυγχάνον, δ.)σπερ και Ο.λλα τών έν τώ 

"'Α-θφ κειμένων, τέως μΕν διψκείτο καλι:ίJς, &πό τινος δε καιροί! 'ίδιωφελεία~ 
πολλής παρεισφρησάσης έν αl'Jτψ καί τινων εtς φιλαυτίας παρεκτραπέντων 

έν &διαφορί<t τοϋ κοινfι συνοίσοντος, εLς Uνωμαλίαν παρέπεσε, καl τών μονα

στηριακών αύτοϋ συμφερόντων άπονέκρωσιν της προσηκούσης ευνομίας καl 

άρμονίας &ποστερη&έν. Τοϋτο δε οί έν αUτφ 1iδη μονάζοντες όσιώτατοι πατέ

ρες κατανοήσαντες, CJ.λλως τε &πΟ τών Εν τψ άγιωνύμφ Ορει ίερών κοινο

βίων και τΎjς !1εοφιλοuς αύτών διεξαγωγijς παραδειγμαηζόμενοι καi καλώς 

έπιγνόντες 0)ς ην μη και τα τής μετανοίας αύτών ε'Lς ΚΟLVΟβιαΚΊ~Jν τάξιν μεtαρ

ρυβ'μισJ3-ίj καl πάσα ιδιορρυ-θμία καl φιλαυτία έκποδωv γένηται1 κινδυνεύει 

&8λίως τΟν εσχατον ύποστηναι κίνδυvονj προσέδραμον διά τε τίiς Qηθείσης 

αύcών &.ναφοράς, καΙ δι" Επίτηδες απεσταλμένου συμμοναστηριακοϋ ·αϋτών 

πρΟς nlν κα8" ήμάς τοϋ Χριστοϋ μεγάλην 'Εκκλησίαν, την τών πνευματικών 
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χαρισμάτων πηγην έξηηlσαντο έπικυρωδfjναι τfι ίερ(J μετανοίQ αUτών τfιν 
~οινοβιακην &ποκατάστασιν1 δι' 1lμετέρου Πατριαρχικού καl σuνοδικοϋ σιγ. 
γι/J,ιώδους έν μεμβράναις γράμματος, καl διοικείσ&αι τούντείΗ}εν κοινοβια
κώς ύπΟ κοινοβιάρχη καl ήγουμένφ ηδη μΕν έπl Ενα χρόνον τψ όσιωτάτcρ 
&ρχιμανδρίτη κUρ Σωφρονίφ τού έκ τοϋ 1εροίί κοινοβίου τοίί Διονυσίου 
ώς &εοσεβεί κα'ι τfις κοινοβιακής διοικήσεως άξίφ και δυναμένφ τ1J ϋ.νω-θεν 
χειραγωγί{f ποδηγετfισαι αϋτοiις είς τα τfίς κοινοβιακής άσκ1lσεως, μετα δΕ 
ταύτα τψ έκ τής όλομελείας αύτοίί άναφρνησομένφ δοκιμωτέρφ και άξιοτέρφ 
πρΟς της μοναχικfις πολιτείας την &κρίβειαν. Τούτου χάριν ή μετριότης ήμών 
έφιεμέΎη ε'ίπερ τις ϋ.λλος τής εύστα{}είας τών ίερών καταγωγίων καl ιJπΕρ 
τούτου διηνεκώς κατατιitεμένη την μέριμναν άπεδέξατο εύμενώς την προσενε
χθείσαν α'ίτησιν ffiς εUλογον, \Jεψ τε φίλην καl άν{}ρώποις έ.rταινετήν. Καl 
δη γράφοντες συνοδικώς μετα τών περι 1lμCiς άρχιερέων όριζόμε&α και άπο
φαινόμεfl·α ϊνα τΟ είρημένον ίερΟν και σεβάσμιοv ήμέτεροv ΠατριαρχικΟν 
καl σταυροπηγιακΟν μοναστήριον τού Δοχειαρίου έπιλεγόμενον χαl τιμώμενον 
έπ' Ονόματι τών παμμεγίστων Ταξιαρχών κατα τΟ άγι(ί)νυμον Ορος τού 
."Α-θωνος κείμενον, ύπάρχ1] καl .λέγηται άπΟ τοϋ νυν καΙ εLς τΟν έξης ι:Χπαντα 
χρόνον, καl παριi πάντων γινώσκηται κοινόβιον διοικούμενον Ελευθ-έρως 
ώς τι( λοιπα &ρχαία κοινόβια μοναστήρια, διαμένον εLς τΟ διηνεκΕς άμιγΕς 
καl κα{}αρΟν πάσης Ιδιορρυ-θμίας, ίδιοβουλίας τε καl καταχρήσεως άλλης μιγα
δικής πάντων τιϊJν έν αVτψ Ίiδη Οντων, καl τών εlσέπειτα κατ' Ερωtη -θ·είον 
μοναδικου πολιτεύματος προσελευσομένων &.δελφών κατα τοiις μοναχικοiις 
κανόνας καl κοινώς &.πΟτών αύτών τρεφομένων καl έν ένl ο'ίκψ κα&ευδόντων 
κεχωρισμένως 0\στε &μοιβαδΟν &λλήλοις μαρτυρίαν t1jς σώφρονος διαγωγί'jς 
παρέχειν αυτούς, κεκτημένους απαντα κοινά, βρώματα, πόματα, διατροφάς, 
σκεπάσματα, ίμάτια, ύποδήματα, χρήματα καl τα λοιπα μηδενΟς ίδιόν τι 
Εχοντος, μηδΕ δυναμένου, παρακατέχειν 'ίδιον Εκτός τε έντός τε τοϋ μοναστη
ρίου κεκρυμμένον, άλλα μηδΕ Ολως λέγειν 'ίδιόν τι Εχειν μέχρι και τοϋ Ελα
χίστου, άλλα συνδιαιτάσ&αι κοινώς κα'ι τα αUτα φρονείν καl πράττειν καl 
λέγειν τΟ προφητικΟν έκπληροϋντες λόγιον Lδοiι δη τl καλΟν η τl τερπνΟν 
&λλ" η τΟ κατοικεί ν &δελφοiις Επl τψ αύtψ, 1iτοι όμοιοcρόπους καl όμοιοσχΊl
μονας έπ'ι τψ αUτψ είναι κατα μίμησιν τών παλαιών Εκείνων άγίων κοινο
βίων, περl ών γέγραπται, Ωτι πάντες οί πιστεύοντες fισαν έπl τψ α1'πψ καl 
είχον ι:Χπαντα κοινά, έκτΟς εLμη δι' &σ&ένειαν σωματικήν, η Ciλλην τινι:Χ &πα
ραίτητον αLτίαν κωλύοιτό τις τΏ αύcίj διαίτ11 τοίς &:λλοις άδελφοίς χρήσασ-θαι, 
ώς αν ό κατα καιροUς ήγούμενος κρίνοι περl τούτου και δοκιμάσοι. ΑϋτΟν 
δΕ τΟν κατα καιροUς Ίlγούμενον βουλόμεitα Εχειν nlν έξουσίαν καl προηγεί. 

ο-' Ι \ I "'" \ '"'i: 
σflαι πάντων τών αδελφων και προτρεπειν τους παντας επ αρετην και ε.,-

ακριβοϋν τα τοϋ κοινοβιακού πολιτεύματος κατα τα &ρχfίίJε:v &ρισμένα τοίς 
κοινοβιακώς ·[ιρημένοις ζην καl τΟν λόγον αUτου &ντl νόμου κρατείν, ΟJς οί 
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irείοι rών ίερών συνόδων κανόνες, και τα άσκητικδ. rοϋ μεγάλου παrρΟς 

ήμών Βασιλείου, διαyορεύουσι χρfισ3-αι δΕ αύτΟν και συμβούλοις rρισl τών 

δοκιμωτέρων καl μετ" αVrών τα πρακτέα dσφαλέστερον διακρίνειν, ώς αύrΟς 

θείος πατi]ρ Ορίζεται καl πσροιμιασηlς αποφαίνεται, Οτι σωτηρία Uπάρχει Εν 

πολλfi βουλfi. Τοuς δε συγκοιvοβιάτας όριζόμει'rα πει3αρχείν πάντας κά\ ίiπο
τάσσεσ~αι αύτφ καl έγκρατεύεσ{tαι, δtι έγκράτειά έστιν άμαρτίας άναίρεσις, 

παθ-ών &λλοτρίωσις, θελ1lματος έκκοπή, σώματος νέκρωσις, μέχρι καl αύτών 

τών φυσικών πα{tημάτων τε καl έπιίtuμιών και ταίς ύπο&ήκαις αύτοϋ και 

παραινέσεσι προσέχειν τΟv νοίJν καl μηδένα ενανrιοϋσθ-αι μηδΕ: άντιλέγειν τΟ 

σύνολον καl κατα τδ.ς διαταγd:ς αύτοU διοικείσ&αι τΟ ίερΟν αύτΟ κοινόβιον, 

καl τοUς έν αύτψ άσκουμένοις όσιωτάτους πατέρας τούς τε flδη Οντας καl 

τοlJς εLσέπειτα σuναχ&ησομένους όφείλειν yνωρίζειν κοινόβιον, μονάζοντας 

κοινοβιατικώς καl διατηρείν -τοUς Ορους τών κοινοβίων μοναστηρίων &πα

ρατρέπτως μνημονεύοντας κα'ι τοU ήμετέρου Πατριαρχικού Ονόματος, ώς νενό

μισται, καl διάγειν έν όμονοί~ και άγάπu πνευματικίj, γνώμην φι.λάδελφον 

κατα -&εΟν εχονrας &ς μία ψυχll f,v πολλοίς σώμασιν οίκοίισα κα'ι συντρέχειν 

μετα προftυμίας και χαράς καl δουλεύειν εLς ωφέλειαν τfjς μετανοίας αύτών, 

καl ΕπιμελείσΗαι ώς τψ Κυρίφ δουλεύοντας καl ούκ &νΗρώποις μη άσ~έ

νειαν προφασιζόμενοι δι· &σ&ένειαν και φειδω rfjς σαρκός, &λλ' έκαστον 

έργάζεσ&αι δπερ άν Επιταχ-3είη παρα τοϋ 1iγουμένου. Ταϋτα άπεφάv{}η καi 

κεκύρωται συνοδικώς. 

'Εν Ιiτει q.ωλδΨ καta μijνα Φεβρουάριον. 

i- Κωνστάντιος έλέφ Θεοϋ &ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

'Ρώμης καi ο\κουμενικος Πατριάρχης. 

+ ό Χαλκηδόνος Ζαχαρίας. ·Γ Β Δέρκων Ν ικηφόρος. -;- ό Μαρωνείας 

Δανιήλ. 

20. 

2ιγίλλιοv τοϋ Πατριάρχου Μελετίου, δι' ofi έπικυροϋται συμβιβαστικfι 
διαιτησία τής Ίερii.ς Κοιvότητος ώς προς τιχ δρια τώv lερώv 

μονών Δοχειαρlοv και Kaσ-caμovtτov. 

• Οκτώ6ριος του έ'τ:οvς 1845 έπιγεμήσεως τετάρτης. 

ΤΟ εγγραφον τοίίτό Εστι καl τΟ τελευταίον ΠατριαρχικΟν εγγραφοv, 

δι~ οό έξησφαλίσίtησαν τα βορειανατολικό δρια τfjς μονής τοϋ Δοχειαρίου, 

και Lδί~ τοίί άγροίί του Καλλιγράφου, δν η μοvη τοϋ Κασταμονίτου έπl 

αiώνας διεξεδίκει, καl ό Οποίος έπεδικάσbη τfi τοϋ Δοχειαρίου μονfι πλέον 

η δεκάκις VπΟ τής ~Ιεράς Κοινότητος καl τελευταίως VπΟ τών Τουρκικών 

δικαστηρίων δια δύο ίεροδικαστικών &ποφάσεων, έπικυρωθεισών και δια δύο 

Σουλτανικών φερμανίων, Εκδοι1έντων τψ 1848 καl1860, δι· ώv καΙ. περι-

I 
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ε&ριγκώ-θησαν και τα πέριξ αύτfjς δρια &πό τε τών ΔΒΑ '. μερ(7:ιν καl 
τών ΑΜ'Δ '. 

Το σιγίλλιοv τοϋω γραφev επι μεμβράΙ•ης διασtάσεων Ο, 97 χ 0,58 
κείται εν τψ άρχείφ τfις μονης UπΟ τα στοιχεία ΜΖ'. κα'ι φέρει μολυ?δίνην 
σφραγίδα διαμέτρου 0,060 καl 13 &ρχιερατικd:ς ί'πογραφας δuσαναγνωστου~. 
"'Οπισ1tεν αUτού γέγραπται: « Κατεστρώθ-η έν τ φ ίερ(p Έκκλησιαστικφ 
κώδικι rij; μεγάλης γραμματείας fiπ' &ρι3· 230''· 'Έχει δε επl λέξεως ο1Jτω: 

' ')' Θ - ' ' Κω"σταντινουπόλεωc_, Νέας «-;- 1\-1ελετιο; ε .εφ "'εοu αρχιεπισκοπος • 

'Ρώμης καi ο\κουμενικος Πατριάρχης. 
-'- Τό.ς μετ~ ευ&uδικίας συγκυρούσας τcϊ}ν πραγμάτων διαιτήσεις καl συν-
Ι , ~ , ~ , 

ftήκας, αίς οϋ μόνον η εϋλογος τοίι δικαιοu αποκαταστασις, εκπεραιν~ται 
&λλα και τών Ερίδων καl. τών λογομαχιών η κατάπαυσις διαπραττεται, ταυτας 

1
i χα-&' ημάς τοU Χριστοίι μεγάλη ~Εκκλησία, είη·,ενώς ο~δεν έπικυροϋν κ~ι 
δι" Εκδόσεως σιγγιλλιωδών γραμμάrων κατασφαλιζειν, πασαν διαμφισβητη
σεως &φορμην έκ μέσου α'ίρουσα, καl τοίς δρισθ·είσιν εμμένειν &ραρότως 
τους πρότερον διαφερομένους παρασκευάζοuσα, κα-&α καl ημείς έπi τοϋ 
παρόντος ποιούμε1tα. 

Καl γd:ρ ένεφανίσ{}η llδη τfJ ημιϊJv μετρι.ότητι, προκα{}·ημένη συνοδι
κάκ δια τών όσιωτάτων δύο Δοχεια~ητών πατέρων, απεσταλμένων &ντιπρο
σώ~ων παρd: τού ίεροU αϋτών μοναστηρίου τοU Δοχειαρίου, Ίlτοι τοί! 
&ρχιμανδρίτου και Επιτρόπου αύτοϋ κUρ Θεοφάνους, κα'ι τού γ?αμμ~τέως 
κUρ • Αντωνίου μοναχοί!, ένυπόγραφον κα'ι ένσφράγιστον διαιι1)τικο,; γραμμα: 
γεγραμμένον τfl γ'. • Απριλίου του τρέχοντ~ς q:ωμε '., σ~τηριο~ εr~υς,, κ α: 
διαλαμβάνον Οτι διατρεχούσης διαφιλονεικησεως περι ορο{}εσιων απο του 
παραδαλασσίου μέρους μεrαξiJ τών όσιωτάτων Δοχείαριτών καl τών Κωνστα
μονιτών πατέρων, οί Οσιώτατοι πατέρες τών λοιπών δεκαοκτω ίερών καταγω
γίων προήχitησαν είς είρηνοποίησιν κα'ι συμβιβασμΟν αϋτών, cίνα μη εκ της τοι
αύτης διαφιλονεικ1Ίσεως έπισυμβώσι ζημίαι, καl ϋ.λλα έπιβλαβfl άποτελέσματα. 
~Εφ~ φ κα'ι διαβασανίσαντες πολυειδώς καl πολυτ~όπως τα τ~ ς ~διαφορά~ ταύ
της καl έπιτοπίως είς ίtεωρίαν τοϋ τ6που &.ποστειλαντες και αντιπροσωπους, 

' ' , ~δ, 
καl τα σωζόμενα Εγγραφα αVτών Επεξελ&όντε; και παρατηρησαντες, ου ενα 

αλλον έξεϋρον συμβιβαστικΟν και καταπαυσ'τικΟν τfΊς διαφορiiς τρόπον} είμη 
τfιν &νανέωσιν τοϋ μεταξU αύτών πρΟ Ογδοήκοντα, σχεδΟν ~~όνων ~ενομέν~υ 
συμβιβασμοί., δι' &μοιβαίων συμβιβαστικών γρ,αμματ~ν μετ επικ~ρωσ~~ς τη~ 
κατ~ Εκείνο καιροϋ CΙεράς Κοινότητος και τοϋ επιτο.πιου Διοικητου. Και επει.δη 
τότε πρΟς εiρ1lνην καl tiσuχίαν άμφοτέρων τών διαφερομένων μερών Ενεκρί-θη 
καl διηηlθη, δπως ό πέραν τοϋ νέου Κωνσταμονιτικοϋ • Αρσανα τόπος δ πρΟς 
τΟν ΚωνσταμονιτικΟν παλαιόπυργον &ποβλέπων, διαμένu &καλλιέργητος 
πρΟς νομην μόνον μεγάλων ζώων &μφοτέρων τών ίερ&ν μοναστηρίων, 
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καl 'iiδ11 έσ·χάτωc αlτία σκανδα'',ου κ ' δ • ' ' • - r. .αι ιαφορας εγενεrο η καλλιεργεια 
χωραφίων τινών κειμένων εLς τΟν &καλλιέργητον τόπον έκείνον, άπΟ 
;ou ,Α!γιαλοu' μέχρι njς κάτω Τούμβας λεγομένης, fiντιvα καλλιέργειαν 
εποιησαντο οι Κωνσταμονίται &πεναντίας τω·ν συμ"ιβ • , ' 

' Ι-' αστικων εκεινων 

κα~ ε.ρη:ο~οιητικών ,γραμ~άτων, 1] έκείνων δσιότης βασιζομένη τjj περιλήψει 
τ~υrων, ενεκρινα~ και ?ιητησαντο 1iδ,η, Οπως παύσωσιν οί ΚωνσταμονLται 
η~ς κα:αχ~;σ;ικης τ~~rης καλλιεργειας τών χωραφίων &πΟ τοϋ Αίγιαλοϋ 
μ~χρι της ,Ιου~βα~, ατινα ~αl πρότερον Vπijρχον &καλλιέργητα, μόνον δΕ 
;ας σωζομ_ενας ελαιας καitαριζωσι καl σuνάζωσι τΟν αύηΟν καρπόν προσ
:χοντες του /ιοιποϋ ί\'α μη καλλιεργ1lσωσι χωράφιον έπt σίrω η" ~ρι8η· " 
'λ~ \ I δ' >f < ~ η α ιφ τινι rοιουτφ, μη ε αλλ ην τινd καλλιέργειαν ποη'Jσωνται i]' CJ.λλας Ελαίας 

~ ; ., ~ ; ' 
εμφυτευ~ωσιν η, εγκεv;ρισωσι,ν, άλλd μόνον τclς σωζομ~νας ώς ε'ίρηται Ελαίας 
περι~οιωνται και συναζωσι τον καρπό\•, χωρLς τοϋ σπείρειv τι 11 ποιείν νέα 
πεζουλια λεγόμενα, εLμη κα'ltαρίζειν μόνον τΟν ύπΟ τdς Ελαίας τόπον έπt 
συνάξει τοϋ καρποϋ αύrών. Ταϋrα περιέχει τΟ έμφανισ&έν, ώς ε'ίρηται δια _ 
τηr~κΟν γράμJΑα, fπιλέγον δτι έπl τΟ μένειν σrερεdν καl άμετάβλητ~ν t11\, 
δ~αιτη~ι~ rαυτην, fiντινα έπεδείξαντο ευχαρίστως άμφότερα τα διαφερόμενα 
~:ρη, εγενε~ο σ~ν~81Ίκη ~εrαξU αύτών, Εγκριθείσα καl παρα τijς <Ιεράς Κοι
'\~τηrο~, και του ,επιτοπιου Διοικητού, Οπως έΟ:ν οί Κωνσι:αμον'ίται παρα
β~σι ~τ,α δι~ιτ~1~·εντα, τείrώσι τα όρο'ltέσια κατΟ: τα εγγραφα τών Δοχειαρι
τω~, εαν δ~ ου:οι, τεilώσι τα όρο{}έσια άπΟ τfjς πλησίον τοϋ νέου "Αρσαν<ϊ: 
πλ~κας, :ου και τρυπητού Qάχωνος, &.νερχόμενα κατ~ εύ{}ε'ίαν εLς την σrεφα
νιαιαν πετραν. 

, Προσηνέ:{)η ,δε &κολ~ύι~ως 1Jερμη αΥτησις παρa τών eξονομασι'tέντων 
δυο Δοχειαριτων αντιπροσωπων τίί κοινΌ γνώμη και τών λοιπών συναδέ} _ 

φω~ αύτών, δπως έπικυρω3fj καl ~Εκκλησιαστιχ&ς ή τοιαύτη συμβιβαστικ1; διαιτησις. 

, Την γ~ϋ': α'ίτησιν τfjς αύτών όσιότητος παριδείν μη έ'χοντες, &τε δη τΟ 
ευλογον κα~ δικα,ιον συνε~ιφερομένης, έ'γνωμεv έκδοίJvαι τΟ παρΟν ήμέrερον 
Π~τριαρχικον και ~uνοδικον σιγγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, δι, ού και 
Υ?αφοvr:ς σ~uvο~ι~ως μετ~ τώv περl ήμάς ίερωrάτων άρχιερέων, καl ύπερ
τι~ων των εν α!ιφ Π~ευματι' d~απητώv κα[ περιπο-&tlτωv ήμών &.δελφών 
κα.ι σ,υλ~ειτουργων, πρωτον μεν επικυροϋμεv καl κρατύνομεν τά τε παλαιd 
και τα νεα διαιτητικa τοϋ συμβιβασμού γράμματα ε!rα δe δριζόμει'tα κα' 
~ ' _(}_ " ' ι 
αποφαινομευα, ινα κατα τfιν περίληψιν τούrωv, ό πέραν τοϋ νέου Κωνστα-
μ~νιτικοίJ Άρσανά τόπος, ό πρΟς τΟν ΚωνσταμονιτιχΟν :ταλαιόπυργον άφο
ρ~v, μ~νη δ~α ~ανrΟς άκαλλιέργητος έπl μόνη νομft τώv μεγάλων ζψων τών 
δυο τουτωv ιερων μοναστηρίωv, καi μ1) δύνανται τοϋ λοιποϋ οί όσιώrατοι 
~~νσ_:αμονί:αι πατ~ρες καλλιεργείν τα σκανδάλου πρόξενα χωράφια έκεί\'α 
απο της ,<Jαλασσης μεχρι τfjς Τούμβας, άλλ'f:χοντες ταίiτα άκαλλιέργητα, προσ-

1. ~ι 

ι( 
:! 
j -··-· --
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έχωσιν,_ ι: να μ1Ί χαλλιεργ1lσωσι πώποτε, μ1iτε χωράφιον έπl σίτφ ;γ-· κρι{}Ό, η 
ϋ.λλφ τιν~ τοιούτφ, ~ηlτε έλαίας U.λλας έμφυτεύσωσιν η έγκεντρίσωσιν, ά/,λ<Χ 

συνάζωσι τGν άπ~ έκείνων καρπόν, &φιστάμενοι δλως τού σπείρειν τι η νέα 

πεζούλια κατασχευάζειν, καl κα-3αρίζοντες μόνον τΟν UπΟ τας Ελαίας τόπον 

έπl συνάξει τών καρπών α.Uτών, καl συντόμως ειπείν, Εμμένοντες Ολως τοίς 

έγκριitείσι ϊ:-:αl διαιτη-&είσι συμβιβαστικώς, ώς καl οί όσιώτατοι Δοχειαρίται 

πατέρες δφείλουσιν έμμένειν τούτοις. Και έι1.ν οί Κωνσταμονίται η οί 

Δοχειαρίται ά&ετήσωσί τι τι'Ον διαιτηftέντων συμβιβαστικώς, οί παραβησόμε

νοι ύστερώνται διό. παντΟς παvτΟς δικαιώματος κυριότητος έπl τiρ τόπφ τούτφ, 

ώς έκ ΟUV•~κης &.μψοτέρων tώΥ μερών διαλαμβάνουσιν επι τέλους τα διαι

τητικα τοίJ συμβιβασμοί) γράμματα, κα{}' δ. μόνον τΟ Εν τφ μέσφ όρο{}εσίφ 

μέρος, δπου καταρρέουσι τα ϋδατα, τα μΕν πρΟς τΟ τών Κωνσταμονιτών 

μέρος, τα δΕ πρΟς τΟ τών Δοχειαριτών, Εχει ύπάρχειν διακεχωρισμένον κατα 

r1)ν φυσικfιν ι~έσιν τοϋ τόπου, Εχόντων τΟ Ελεύ{}ερον τών τε Κωνσταμονιτών 

καl τών Δοχειαριτ&ν πατέρων καλλιεργείν τΟ 'ίδιον μέρος, ώς καl τοiJς λοι

ποUς &.διαμάχους ίδίους αίJτών τόπους. Ταϋτα άπεφάν{}η καl κεκύρωται συν

οδικώς έπl τΟ μένειν &.μετάτρεπτα, και άμεταποίητα είς αίώνα τΟν &παντα. 

'Ός δ' αν καl όποίος τών άπάvτων, ε'ίτε Κωvσταμονίτης, εΥτε Δοχειαρίτης, 

η Clλλος τις [ερωμένος 1] μοναχος τολμήση &ι'tετfjσα[ τι τών διαιτηι'tέντων καi 

Cί.λλως, παρα τα έν τψ παρόντι άποφανftέντα και κυρω{}έντα προσενεχ-&fίναι, 

καl κα&~ οίονδή τινα τρόπον διασείσαι καl παραβfjναι ταϋτα, ό τοιοίJτος ώς 

&λαζcΟν καl. κακόβουλος και τού δικαίου πολέμιος, άφωρισμένος Uπάρχη 

παρό. τfjς άγίας καl όμοουσίου καl ζωοποιοϋ καl &.διαιρέrου Τριάδος, τοίJ 

έvΟς τfl φύσει :καl μόνου Θεοϋ καl κατηραμένος καl άσυγχώρητος καi 

πάσαις ταίς Πατριαρχικαίς καl συνοδικαϊ:ς άραίς ύπεύ~υνος, καί ενοχος τοϋ 

πυρΟς τfίς γεέννης, καί τψ Lδίφ άναδέματι Uπόδικος. ~Εφ~ ψ καί άπελύδη τΟ 

παρον ήμέτερον Πατριαρχικον καi συνοδικον σιγγιλλιώδες εν μεμβράναις 

γράμμα και eδό8η τiρ διαληφ8έντι ίερiρ και σεβασμ[φ ήμετέρφ Πατριαρ

χικψ καi σταυροπηγιακψ μοναστηρίφ τού Δοχειαρίου, εlς ενδειξιν διηνεκfj 

καl παράστασιν μόνιμον. Έν Ετει σωτηρίφ χιλιοστψ δκτακοσιοστψ τεσσαρακο

στίp πέμπτφ, κατα μήνα Όκτώβριον, Επινεμέσεως τετάρτης. 

i· Μελέτιος ~Ελέφ Θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

Ρώμης και ο!κουμενικος Πατριάρχης, 

'Εν Γαλαζίφ 1928, 

ΑΡΧιΜ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΠΙ<:ΝΑΣ 

ΕΠΕ1ΉΡΙΣ ΕlΆΙΡΕΙΛΣ l3YZANT ΣΙΊΟΥΔΩΝ, !!τος Ε', 
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':4λλαι έ11 τ?7 σειρq. τώγ ύποσημειώαεω1•. 

Δι' παρει·θiσεις ) δηl.οϋσι :π.ροσθψχας η εξηγήσεις. 

Α ί γωyιώδεις παρεJ•θ. [ j διορθώσεις. 

ΚΡΟ γ ΣΙΟΣ (ΜΑΡΠΝΟΣ) 

Κλητδν χαίρε, φάος, πολυήρατοJ• 1}μαρ άγαυό1•: 
Ρ(fστα φάος τό Οπάζεις φωτl φάωιτ' l:πt γαίης 
ΟΥρωιόθεΨ γλυκερ(ηι τάδε πολλάκις ε{:χομω άγδρl 
2τίλfJογτ' εVχεϊ καl δώη τόδε Άσrεροπητής. 
Τδμοσύη], μέ11, κλεοιέ, πολυτρόπφ έσσεαι αίέ1•: 
'Όλλυσθαι θά11ατον δε αύ γ' οiί ποτ' ll1• άξιος εl'ης 
2ωζόμεJΙος χαίροις, βιόοις: έτος lίλΟιωι Ετοι:;. ι 

1 Ή &κροσ ' " '?.J. • · 1 ' τιχις αυτη ε .. φ,ιστι και ι.ατιtιισrι ποιηθείσα lιπQ μα{}ητοiJ εϋρηται 

εν τfj 87β σελίδι σπαΓtωτάτου βι6λίου, i{ιπερ επιγραφή: Μ α 1• t i 11 i C'πt s i 
1
· 

G?·aecae et Latz"nae eloφtentl"ae in celeb: T1-tbingensι· Acadt:1111"a profεsso1·iS cell'
bεrrι"nti Oratzitnotlae Duaε: 

Pritna altσa ιlι Creatione ΧΧΙ Baccalaureorιnn dk 28 Sεpt: 1601 
habι.ta 1)•bι"ngαe MDCΠ 4() φύJ.λ. 37. ' 

ΛΑΣΚΑΡΕΙΣ 

1400- 1869. 

~Λ α σκαρί ζ ε ι 1' f.στίj· ε ν /. rί γ ο ι ς μ"i:1· καi φράσει, 

τΟ δειΝVς }.έγειΨ καi ;ωμψWς. - το δΕ η θ ο ς Λ α-
',. , '· ' ' , - ' . ' 

σ κ α ρ ι 1, ε ι J' εστι, το τα επιεικη και χρηστα και 

εί•αρεστούμπ•α φρωιεί1•.' 

Β ο υ δα ίο ς, f;v Η ο di us, de Gr: illustr: 268 . 

Α 

1. ~ΑπΟ πολλών έτών συνfjγον έν ίδίοις σημειώμασι καl κατέγραφον 

είδήσεις δσας εκ τύχης μάλλον η εκ συμπτώσεως η έξ επι τούτφ μελέτης περl 

άρχαιοτέρων βυζαντινών οίκων καl νεωτέρων πρΟ τfjς "Αλώσεως καl μετ~ 

α{Ιτην κατα τdς μελέτας μου συηlντων. CΟμολογώ, καΙ δΕν άποκρύπτω την 

αμαρτίαν μου, δτι αϊ μελέται μου αύται περi ποικίλα περιεστρέφοντο -&έματα, 

διΟ: τΟ: Οποία" έπεβάλλετό μοι ϊνα Κ(.tτι μά-θω καl διδαχ{}ώ καl εκ τοίi Εγγύτε

ρον άσχοληftώ, U:tε τοιαύταις Uπηρεσίαις ουχl δυσαρέστοις ύπηρετών. Καl 

ύπ1lχουον ίδίq; προαιρέσει φιλοτιμούμενος qπως μη φανώ Ολίγος είς τας ύπη

ρεσιακας ταύτας ευγενείς τών προ·ίσταμένων άρχών μου άξιώσεις. 

Παραδίδων τ"fi δημοσιότητι τΟ: περl Λασκάρεων, είτα tit περl 
Ραλ(λ)ών σημειώματα, &tινα κατα διαφόρους καιροVς Ετυχεν ίνα περισυλ

λέξω, ούδεμίαν άξίωσιν εχω δτι καλώς άπηρτισμένην έργασίαν τοίς φίλοις 

προσάγω, τουναντίον, ώς άπό τινων Ετών επαναλαμβάνω, έπιituμ(ί> ϊνα μη 

ταϋτα άφανισι9ώσι., δά')σι δΕ άφορμην Ciλλοις καl {Jγείας καl χρόνου καl 

βιβλίων εύμοιροϋσιν, ϊνα συμπληρώσωσι, τάξωσιν έν τάξει, η καl εξ dλλων 

μελετών Επανορ&ώσωσιν, ώς έκ τούτου «χρtl τοUς νουν Εχοντας τοιούτους 

είναι κριτΟ:ς τοίς &λλοις, οϊωνπερ καl αύτοl δι' έαυταUς άξιώσαιεν>)' διότι 
<?ύδε μίαν τών γν;ωστών γενεαλογικών πραγματειών παρ' έμοL Εχω, τών 

ύπΟ "Ελλ1Ίνων συγγεγραμμένων, οUδΕ τΟν παρα ΑΙ. Gardneι·, Lascarids 
of Nicaea, (London, 1912) γενεαλογικον πίνακα uπ' οψιν ~λαβαν .... 'Εν 
τοιαύταις μάλιστα έργασίαις, έν αΙς γενεαλογικαl γεωγραφικαl διακλαδώσεις 

οϊκων παρουσιάζονται~ σποuδtl καl βία δΕν επιτρέπεται. τα έμΟ: σημειώματα 

είναι πετρ~δια πρΟς~ο!.κοδομήν. 

Τίνας Uπ" Οψιν είχον πηγας έν τfι περισυλλοyfi των σημειωμάτων τού

των, ό έπιεικης αναγνώστης βλέπει έν τοίς καθ-~ έ'καστα, ι:Οστ.ε πάς πcραιτέρω 

λόγος περιττός. Οlιχ ήττον τα χειρόγραφα τοϋ Μ α ρ τ ί ν ο υ Κ ρ ο υ σ ίο υ, τα 

Ή μ ε ρ ο λόγια αύτοίί (Diaria) Ιiλλοτε ούχi δλίγον διέδρυψαν τi1ν έμi1ν 
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φιλοτιμίαν! ϊνα συναρμολογllσω όπωσδήποτε τα σημειώματα tαίiτα καΙ. άπαρ

τίσω εν μικρΟν δλον πρΟς την ύπηρεσίαν τοϋ τμήματος τούτου τfjς Έι<tηκtjς 

1iμών ~Ιστορίας εύχόμενος δ πως (Jλλοι έξεύρωσι νέα ς άγνώστους είδ1lσεις 

περi. προσώπων καl πραγμάτων dξιοσπουδάστων τοιούτων. 

2. Μαρτίνος ό Κρούσιος, ό τών γλωσσών κ α l t<Τ>ν συγ

γραφέων Εκατέρας Ρώμης έν Τυβίγγu διδάσκαλος, δ άπό 

rου 1559 μέχρι του 1607 εν τii συμπαilει πόλει τής Βυρτεμβέργης μετιΧ σilέ

νους καl παρρησίας έργασitεlς ύπήρξεν Ciνεu δευτέρου λόγου Επιμελέστατος 

έρευνητης τών έλλψ•ιrιών πραγμάτων μετα πάθους προσπα8ών ιvα πληροφο

ρη-8fi περl δλωv τών εί,ς τi]ν Ε λ λ η ν ι κ 1l ν ~Α ν α τ ο λ 1~1 ν &φορώντων καl 

άναγράψη ταίiτα, περl δετών νέων "Ελλtlνα:η•, rle 1ιorliernis Gι·aecis, quae 
ipsorωn ι-e1i gio esset, quae ling·ua,· scientia, et al ίa, c e r t i ι1 s e t u b e
r i u s. Μελετών τους 8λληνας συγγραφείς καl διδάσκων α-UτοVς Εν τψ Παν

επιστημίψ μετ' ιδιαζούσης στοργfjς, είχεν &.νάγκην ϊνα μάfJη πολλd καί ένvοήσυ 

πολλα δια nΊv διδασκαλεαν αί'Jτσυ ι, ζητητικώτατος δΕ ο::ιν καl ώς ο υ δ ε lς τ ω ν 

δ μ ο ε{} ν ω ν α ύ τ ο υ τ Ίϊ ς "Ελλάδος φ ω ν fj ς κ α l τ ο ϋ "Ε λ λ η ν ι κ ο ϋ 

Ε{} ν ο υ ς 1} α υ μ α σ τ η ς κ α l φ ί λ ο ς, έζrlτει ι: να μάΗυ τd κατα η) ν γραφο

μένη" καl λαλουμέ\•ην γλώσσα\' τώ\1 • Ελλ-ήνων, διότι ένομίζεrο δτι τΟ Ε.λληνι
κΟνΕ{}νος σχεδΟν δf:ν ζfι, δfν Uπάρχεικαlδτι σύν τίj έλευ-θ·ερίq. 

τα πάντα ... άπώλεσεν. Οϊαν Ομως χαρdν tlσθάν-θη, Οτε παρα τών έν τοίς 

Πατριαρχείοις, καl δη παρ& τού πρωτονοταρίου Θεοδοσίου τ ο ϋ Ζ υ γ ο

μ α λ a έπληροφορ1l-θη τα περl -&ρησκείας, τα περl παιδείας, οϊαν εύχtΊv εδιδε 
τοίς Εν ΚωνσταντL\•ουπόλει καl Ε\• τίj συνεχεί κατα τΟ δυνατΟν πνευματικfί 

μετ' αύηίJν έπικοινωvίcι:· διότι έ ν τ fJ κ α,~· η μ έ ρ α ν π ρ ο σ ε υ χ υ- fιτο 

ευσεβέστατος δ Κρούσιος καl φιλακόλουι~ος, σπανιcότατα ελιπεν έκ τfjς Έκ

κλησίας καl κατ' αύτοVς τοUς Ε.σπερινοUς μάλιστα προσήρχετο, δτε -θείου 

λόγου δεύτερον κιlρυγμα εγίνετο 2 -η U χ ε τ ο ύπΕρ τών "Ελλήνων, του 

'"Ελληνικού γένους, έμνημόνευε κατ" Ονομα καl του πατριάρχου &.κόμη, έdv 

έγνώριζε τΟ Ονομα αύτοίi καl τών φίλων, &ν παρηκολού8ει φιλικώτατα, Οσον 

αύτφ δυνατόν, την τύχην. 'Έχαιρε καl συνέχαιρε τοίς φίλοις και γράμματα 

καιΕπιfJ·αλάμια Επεμπεν ΟJς έπl τοίς γάμοις τού Θεοδοσίου ΖυγομαλiJ. 

1 ι:'Αφ' οίί ή Κωνσταντίνου καl ή πάλαι εUδαίμων Έλλας έξετουρκώfiη: και κατα

γραφάς «tΟΟν σήμερον πόλεων (00ς 'Α fi η ,,ω,., Θ ή β η ς, Θεσσαλονίκη ς, Κ ο ρ ίν
{} ο υ, Σπάρτη ς) και τών σών Κ υ{} ή ρ ω ν καi fiλλων νήσων .... » Έπιστολη πρΟς 

Μάξιμον τΟν Μαργούνιον τfjς 27 'Απριλίου 1588, Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ έν 25τηρίδι Κόντου 
σ. 171.- Έδίδασκεν ό Κρούσιος Θουκυδίδην καί 'Όμηρον κατιJ: τd ετη -ι::αiJτα, καί δι' 

αύτό έζήτει καi τών Ά-6-ηνών άπεικόνισμα «Θουκυδίδοu ενεκα, δν τοίς φοιτηταίς διεσά

φει» Τ U r C Ο g Γ. 446. 
2 Κα{}' f]μέραν σχεδΟν σημειοίiται: Scι-ipsi concioneιn graece in Templo, μίαν 1] 

δύο η καΙ. π λ ε ίο να ς, &στε ύπερ τάς έξακ ι σ χ ι λ ία ς (6000) Ό μιλίας, (Conciones) 

Λασκάρεις 1400- 1869. 133 

καl δ ω ρ ίδια μ ι κ ρ ά 1· άλλα καl έλυπείτο καl συνε.λυπείτο τοίς μετ~ αύτοϋ 
συναλλασσομένοις έπl τοίς &.τυχ1lμασιν, έπl ταίς -θεομηνίαις, προσεφέρετο ώς 
πρΟς τοlις φιλτάτους αύτψ ΓερμανοUς γ,αl παρεμυ-θείτο τU Ε.αυτοίί πα&ήματα 
και τας συμφορας α{Ιτοίς προβάλλων. ~Εν έπιστολίj πρΟς τΟν Δαυίδ ην 
Χ υ τ ρ α ίο ν, τΟν πάνυ 2 είς Ρ οδό π ο λ ι ν (Rostoclιiunι) άποστελλομένη 
κατα Δεκέμβριον τοϋ Q:φ π' σωτηρίου Ετους παραμυ-&ητικft έπl τfι Επισκηψάση 
εϊς την πόλιν ταύτην και τfιν λοιπ)Ίν Γερμανίαν λuιμικfί και τφ &ανάτφ τών 
οίκείων τοίi σοφοί! τούτου φίλου, δστις έστερ1l-θη έ'ξ &.γαπητd τέκνα και 
ε β δ ο μ ο ν -θυγάτριον, &.ναμιμν11σκεται όμοίων οίκογενειακών αίιτοϋ πα-θημά
των καl περιστατικών 3 &ξίων ίν' έν (iλλφ μέρει &ναγραφώσι ϊtαl ούχl έν τψ 
παρόντι. 'Εν έτέρQ: έπιστολfι πρΟς α.λλον σοφόν,. fiν έν ύποσημειώσει τί8ημι, 
του ϊδιωτικου αiJτου βίου πληροφορούμε{} α 4 άξιόλογα σημεία. 

έ'' ν ε ι ρ ο γ Q ά φ ο ι ς τόμο ι ς εlκοσιν, Ci.ν μij με άπατιΊ ή Ηαλαιω"fiεtσα σημείωοίς μου 
ύπδ. Μ β 19 έν τfi Βιβλιο-6{1Κ11 τοϋ Πανεπιστημίου φυλάσσονται. "Οσας ~ε αι!τΟς, ο~τος 
'Ομιλίας έφ' δλαις ταίς έκκλησιαστικαLς τοϋ €τους λειτουργίαις συνεftηκεν, το ολον 
516 μετiι. έπιπόνοuς προσπαδeίας Εδημοσίευσεν εl.ς τΟ μέγα αlιτοίi σύγγραμμα, τό τ ε τ ρ ά
τομον, δπερ φέρει τόν τίτλον: «Στέ φαν ο ς τ ο ϋ Έ ν ιαυτού, τουτέστιν 'Εξήγησις 
Εύαγγελίων καi. 'Επιστολών τών δι' δλου τοϊi ένιαυτοϋ έν ταί"ς Κυριακαίς ήμέραις, καl 
έορταίς έν εκκλησίq: άναγινωσκομένων: έκ τijς Τυβίγγης, καi ΙJ..λλων -Gεοκηρύκων ύπό 
Μ α ρ τ ί ν 0 u τ 0 ϋ Κ ρ ο υ σ ίο υ έν τfi Τυβιγγαίq: Άκαδημείq. διδασκάλου τέτταρσι τό
μοις σuγγραφείσα~. "Επεται δ τίτλος δλος καΙ. λατινιστί Corona .... ,~ . .riteJnl)eι-gae, 
1602-1603. Δίστηλον, έλληνιστt- λατινιστί τοίί πρώτου μ ή κ ους, ώς &.λλαχού αυτος 
ό Κρούσιος σημειούται. Τό σύγγραμμα, ώς καί ή Επιγραφη διδάσκει, εΙ ναι καl διc'ι. τοiις 
ήμετέρους ίεροκήρυκας άξιόλογον. 

Ι t;Μοσχιάδα Εtρήνην γήμαντος, &γακλέα κούρην. Germanogr: σ. 202. 
"Ορα περί τδ'}V γάμων, Αυτό t} ι σ. 231, δπερ α,iαδημοσιεύει και ό L e g Γ a ,11 d, Notice 
Jιiograι)lliφιe σ. 65. 'Ελάμβανεν όμως καl ό Κρούσιος ά ν τ ί δ ω ρ α .Βλεπε: ΊΊιι-co
gτaecia, 466- 468, δια τοϋ εiς Γερμανίαν Επιστρέφοντας Γερλαχίου. 

2 "Εχομεν τοϋ Χ υ τ ρ α ίο υ: Oratio de statιι ecc1esiarιιιn hoc tenφoι-e in G1·aecia, έν 
'Vittcnι1Jcrg·ae. εκδ. 1580. 'ΕΙ' τfι έκδόσει ταύτη (σ. 71-72) &παντιϊ-. Άπάντησις τοίί 
πατριάρχου 'Ιερεμίοu λίαν σοβαρά καΙ πατριαρχικi) ιiλη{J-ώς, δτι εί καi τΟ γένος ήμών 
ύπέπεσε, &λλ' εύσεβείq. &.νένευσε κλπ, (περί ών δρα Μ υ στ α κ ί δ ο υ, Geι-ωanogι-aeca 

σ. 55), καί δτι ζfl ~tαi κινείται. 
3 l\'111 46G, Diarίnn1, σ. 343 κuρί.ως. 'Ο Κρούσιος fιτο πολύτεκνος: Π β. G e r m a

nogι-: 113 «εl.ςτc'ι.έμό.τέκνα». Ε'Μα"ίοu q:φπα'. «ο1δ'Ciλλοιφιλόπαιδοςένl 
κ ό λ π 0 ι σ ι ν 'Ι η σ ο ϋ». • Αληfiής χριστιανΌς ό Κρούσιος. 

1 'Εν I)jaι-innι τ. νrrr σ. 166 ετους 1600 Μα'ί:ου 28, Die + (=τετύ.ρτη) lucίdo. 
Τι~ lνδόξφ τijς ιΦμικi"j; σοφίας διδu.σκάλφ καt πjς ::rερι6οήτου Νvρεμ68ργης πιστι{J 
σvμ6ούλψ κυρίψ 'Ι ωά J' ιι 17 r rp Π π ο γ σ ε ρ ε ι τ ί ψ φίλψ παλαιφ καί &.ρίσrφ δν 

τιp θω.ιιθρώπφ χαι'ρει1'. 

.. Π α ρ α μ υ fl η τ ι κ 1i έπi τ ψ 'δ·ανάτφ τijς συζύγου αUτ:οϋ, Εν ίΊ μεταξU λέγει και 
τc'ι. έαυτοϊί πα-&ήιιατα πρός παρηγορίαγ, γνωστΟ: δε γίνονται ήμίν τάδε: «'Εγώ. · · · 0ς γε 
πρό μεν σχεδόν ;,{}'. ιτων τήν πρώτην γυναίκα -Gανάτφ άπεστερή-Gην- πρό δε σχεδό·ν 
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3. 'Ό ΚρούσιοςΊltο φιλελληνέστατος, ώςείπον καl Ciλλοτε, φιλε

λ ε ή μ ω ν κ α l φ ι λ ό ξ ε ν ο ς, έφιλοφρονείτο τσUς πρΟς αύτΟν καταφεύγοντας, 
ζ η τ ε ία ς Ε ν ε" εν Ελληνας καl είς προγεύματα έκάλει, κα:&" α έκ τfiς μετ" 

αUτών &ναστροφfjς πολλ& άλη&η η καl περι'tδόμενα Επληροφορείτο καl κατέ

γραφε περl τών χωρών καl τrtlν πόλεων, έξ ι1ν ο{1ωι προ11ρχοντο, έλυπείτο 

διότι τινός Εξ αυτών δf:ν fιτο ύλικώς άνεξάρτητος ϊνα κρατ1lση παρ" αUτφ 

πρΟς διδασκαλίαν μΕν αύτών άλλα καl ιΟφέλειαν α.ύτοϋ διό τiyv έκμά&ησιν 

τής νέας Ελληνικfjς Οσον οίόν τε βαθύτερον. «Διαφυλάττειν έγΟ) ηΊν Έλλάδα 

φωνiιν καl πλατύνει ν έν τfι Γερμανίq. κατΟ: τi]ν άσθένειάν μου καl πειρώμαι 

άπΟ έτών περίπου έξήκοντα μέχρι δεϋρο .... ,» Εγραφέ έν άνεκδόrφ 

έπιστολfι πρΟς ~Ιερεμίαν τΟν Τ ρ α ν Ο ν τ Ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν. ~ΕπόΗει ϊνα 

άκολου&ήσωμεν αυτψ χαl τοίς όμοτρόποις αϋτοίi είς τι'ι της νέας, τfjς ν ε ο

τ ε ύ χ τ ο υ ~-ρησκείας, τfjς τών διαμαρτυρομένων δήλα δή, καl προσείχε 

πολU είς τc~ς Ενεργείας τών φ ρ άρω ν, τών π α π ιστών, καl την προσοχην 

τών Εν Κωνσταντινουπόλει έπl τών ένεργειών τ (ο ν δ π α δ ώ ν τ ο υ Ί η σ ο ϋ 

έφείλκυεν. ~Εφοβείτο μη οί φ ρ άρ ο ι έπιτηδείως συντελέσωσιν είς την ψύχραν

σιν 11 διαχοπην τών σχέσεων 1lμών πρΟς τοUς έv Τυβίγηι διότι, ως CΙ.λλοτε 

είς φώς ηγαγον' έσπούδαζεν ϊ ν α α 'L σ χ έ σ ε ι ς α υ τ α ι φ ι λ ι κ α l κ α l 
χριστιανικαl μεταξiι ΓερμανόΊν καl Γραικών τελώσι, καl' 

όμοδοξίας και άγάπης δεσμ<{) συνέχωνται», άφου έ{tνικώc; 

κ α l {}ρ η σ}( ε υ τ ι κ ώ ς, ημείς o'L έ'λληνες ζώμεν, εί καl ύπΟ στεvας περι

στάσεις ι. 

4. Έν άνεκδότφ έπιστολfι πρΟς τΟν Ματ-3·αίον Δρεσσfjρον, 

(Dresserus) τΟν τfjς Λιψίας κα&ηγητήν, άκριβώς περl τοϋ άπΟ τών καθ-ολι

κών- τών παπιστών- έν Αύστρίq. διωγμοϋ ποιείται ώς Εξfjς λόγον: << ••• 

Σήμερον παπιστικΟς Εν Αύστρίq. διωγμΟς τfjς &ληι1οίJς ημών πίστεως, 11 προσ· 

λδ' η'ιν δεuι:έραν, πρΟ δΕ~ Ενιαυτου τ1'ιν τρίτη ν: πόσας οί'.iν καi πηλίκας έμοl συμβfιναι 

είκΟς λύπας καί μάλλον γε έν χηρείq. νυν καi βαftεϊ γήρq., και υίών &rrοβολfι, περιλει

φ{)-εισών δύο μόνον {Ιυγατέρων καi τούτων δμως γεγαμημένων .... ~ » τα περαιτέρω 

&διάφορα ι:φ &ναγν(6σ-cυ. Scripta aliquot consolatoria καi έλληνιστl άλλαχου. 
--'Εκ ι:fις τρίτη ς συζύγου ιiπέκι:ησεν ε ν δ ε κ α τέκνα. Σχετικό γράφω έν τfj περl 

Ραλ(λ)ών πραγματε(~ μου. 

' Μ υ σ τ α κ ί δ ο u, Gennanograeca, 71-72 καi 58- 59 τ03\' φ ρ ά ρ ω ν ... , ο'ί σφ&:ς 

αύτούς π α πίστα ς καλοi.iσι,» καi & ν έκδοτο ν μέρος συμπληρουν τΟ εκ φόβου μ η 

τ υ π ω {Η ν τόι:ε εν τfi Tιιrcogι·aecia (σ. 428-435 iπιστολi]) πρΟς πίστωσιν τών σuμ

βαι\•όντων (Πiariuru, Ι, 187). 
Μη λησμονό'ιμεν δτι άκριβέστατα κατCι. ύπερμεσοίίντα τΟν Ι~' αiώνο. επιφαίνει:αι ή 

σUσι:ασις καί ή δράσις τοϋ τ ά γ μ α t ο ς τ ο υ 'Ι η σ ο ϋ. (Ίησου'ίτών), Περ i τfις ένερ

γείας κα-&ολικών βλέπε: Χ ρ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ {νU\' Μακαριωτάtου καi σοφωτάι:ου 

'Αρχιεπισκόπου Ά -flηνών) έν Ί σ τ ο ρ ι κ α ί ς Μ ε λ έ τ α ι ς &ξιόλογον μελέτην: «Κύριλλος 

ό Λούκαρις καί ή έν Ρόψ'!) Έλληnκiι Σχολή.» 

Λασκάρεις 1400- 1869. 13J 

{}έσ&αι τ{ρ παπισμφ η τίϊ Εκτη έβδομάδι της του αl~'tΟκράτορος επικρατείας 
έκχωρείν. ~ο Κύριο; βοψ~·είη~>. cH έπιστολ1l, Ίlν, {}εοίi διδόντος, προσεχώς 

πλήρη δημοσιεύσω, διότι καl περl παtριαρχικ{Ον πραγμάτων έν αΊJτί} γίνεται 

/.όγος, γράφεται «άπ Ο Τυβίγγη ς, τ fι με t α τ1l ν ι γ' Μ αρτίου μη ν Ο ς 

νυκτί, ετει τfjς σωτηρίας τ ψ q:φπς. (Diariuιn, ΠΙ.). 
Φόβος συ\'εκράτει καl rΟν Κρούσιον καl τοiις έν Κωνσταντινου;τόλει και 

Βενετί<;1 έμπίστους άνταποκριτας αί.,τοίi χαl ηνάγχαζεν ίνα πολλU έν ,χειρο

γράφοις τ ο ϋ & κ ι ν δ ύ ν ο υ χ ά ρ ι ν, μυστικ(l τηρ1lσωσι καl κατ~ άκολου-3 ίαν 

μη τfι δημοσιότητι δι& τοίi τύπου παραδώσωσιν. 1 ~Εντεϋ-θεν τα παρατηρη· 

-θέντα ύπ~ 8μοϋ χάσματα έν τf1 Turcograecia, καl τU δημοσιευ{}έντα μερικΟ. 

συμπληρώματα. Ό μεν Ζυγομαλiiς δια τοuς 'Αγαρηνούς, δ δε Κρούσιος δ ιa 
τ ο U ς π α π ί σ τ α ς, 'ίσως 'ίσως τολμώ ειπείν καl δ ι α τ ο υ ς ~Ι ο υ δ α ίο υ ς, 

οϊτινες κατα τοUς περl τΟν κρατούντα πρέπει ϊνα καλώνται «έ β ρ ά 'ί σ χ Ε» 
ΚαουφJ.έ'ίtε καl οϋχί 'Ιουδαίοι (Diariulll, νΙ). ,·ο Θεος Ίjμας 

«Ελεεί η», γράφει ό Κρούσιος έν ά ν ε κ δ ό τ φ σημειώσει dξίιt λόγου πρΟς 

Εκδοσιν, 

5, 'Ο Κρούσιος <φιλέΗηνέγrο βάρβαρος>Ciμαλαβο;ν,Ι;ξ 'Έλλη
νος εύγλώττου καl τιμιωτάtου, τού -θ·εοφιλεστάτου Κυ-θήρων Επι

σκόπου, Μαξf μου τοίi Μαργουνίου έπισωληv ύπερεχάρη δτι ε κ ρ ο υ σ ε καl 

ουκ &πεκρούσ{tη τΟ τfiς κρούσεως τολμηρόν, καl άπήντησεν 

αΊJτιfι έκτενώς, ώς ή ν αύτφ σύνη-θες κατ α την κ ζ' ~Απριλίου τοϋ cz. φ π η' 

Ετους δι' έπιστολijς σποι•δαίας γνωσ-θείσης ύπ~ έμοϋ Εν η() 8πl τfι 25ετηρίδι 

τflς καfiηγεσίας τοίί πολλοίί Κόντου πανηγυρικψ τόμφ ... 'Έκτοτε καl μετ α 

τfιν διαφοραν τών -θ-ρησκευτικό>ν άντιλήψεων καl η)ν διακοπfιν τών δρη~ 

σκευτικών συζητήσεων οίίtε ή φ ι λ ε λ λ η ν ία αύτοϋ έμειώ~η οϋτε ή πρΟς 

τοUς πάσχοντας καl είς αύτΟν τρέχοντας ~Έλληνας &γάπη καl βοή-&εια ελιπε. 

τα πάντα δι~ αϋτοUς επραττε καl Εγραφεν. 'Άξιον δΕ ίδιαιτέρας δια τΟν 

τΟν Κρούσιον Εξάρσεως εlναι On ίχύτΟς παιδιό{}εν, ώς γινώσχομεν, συντρε
φόμενος εύαγγελικα"ίς Επιμελείαις καl μετα τών ftείων πατέρων καl τών 

έλλήνων συγγραφέων ή μέρας καl νυκτΟς καl έ ν έ ν υ π ν ίο ι ς (Ο ν ε ι α ρ) 2 

1 Μάξι μ ο ς ό Μ αργού ν ι ο ς λαβιΟν έπισ"t"ολc:lς τοίί Κρουσίου δ.μ' άναγνοiις 

εvεκα τοίi έκ παπιστών φόβου τφ πυρi πσ.ρέδωκε. Ή παπικη 'Εκκλησία καί αύτΟν 
εζήτει ϊνα τ φ ί ε ρ ο δ ι κ ε ί φ ύποϋάλυ, έφ' Φ καί διπλωμα"t"ικΟν έπεισόδιον μεταξU 

του έν Ρόψu &,•ι:ιπροσώπου·της Βενετίας καi τοϋ πάπα Κλήμεντος του Η'. κατό: 1593, 
περl oU καλλίστη ν παράγραφον δύναται 'ίν' &ναγνώ, ό ενδιαφερόμενος έν Β'. τόμφ τής 

Hibliogr: Hellenique: του Legrand σ. LV ~ LνΙ, 
2 'Έβλεπε καfi• ύπνους Ο ν ε ι ρ α περίεργα) &η να ti.i έπιούσu εν δλίγαις η καi πολλαίς 

σειραίς, άναλόγως τfις σιτουδαιότητος καl κατέγραφεν εν τφ Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί φ, πολε

μικά, έλJ.ηνικά, εξηγήσεις καi έρμηνείας έλλήνωΙ' ΠΟιητών καl συγγραφέων, δωρειJς 

βιβλίων, ών έπε<fiύμsι τfιν κι:i'jσιν, οίκογενειωιά, συμποσιακά. ΕΙχε κλη{Ιfι «μετό της 

προαποfiα"ούσης μη"1"ρ0ς αUτoii in ιne~sa, in Constantinopoli παριi τφ Σουλτάνφ. eo 
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&ναστρεφόμενος ούδέποτε φράσιν τινα 11 λέξιν κατιi tά)V ~Ελλ1lνων καδόλου 

η κατ~ Εκείνων, με{}~ ών &λληλογραφίαν εΙχεν, έν τοίς πολυτόμοις αύτοϋ 

χειρογράφοις δυσάρεστον η την φιλοτιμίαν αύτών flίγουσαν ένέγραψεν, ώς 

έγ<Ο τούλάχιστον παρετήρησα, καίτοι είς Cίλλα πράγματα ό χαρακtΊ)ρ αύτοίι 

έδεικνύεrο όρμητικος κα\ πικρος (Πρβ. π. χ. ίiριδα αύτοϋ γραμματικl]ν- φιλο

λογικl]ν προς τον Ν ι κ ό δ η μ ο ν F ι· i s c !ι! i η, ι κα\ τl]ν περl τijς ίiριδος 

ταύτης βιβλιογραφίαν &ξίαν λόγου έν S t ι· a u s s, 1855 έν Φραγκφούρτη 
VIII t 585 σελ.) 

"Έχει δ •ίδιος έν τψ ύπ" &ρ. καi γρ. Μ β 37 κώδικι, ΟJς δ·d Lδωμεν, κατά
λογον τών έπισκεψαμένων αύτΟν &.πΟ διαφόρων μερών τοϋ έλληνικοίi κατιi 

διαφόρους καιροVς καl συντυχόντων αύτψ "Ελλήνων <<Graeci ]ιοιηίηes, qui 
n1ecuιη (in Geι·ωania) fuerunt diversis tenΊporil)US) ex quorunι ore ea, 
quae ad hodiernanι conuptam Graecam 1inguan1 pertinent1 annotaνi 2

1 

Σοuλτάyος προέπιεν αύτφ εtς γερμανικ1)ν γλωσσαν π ρ ο σ η ν & ς κ α i μ ε τ α π ρ ε· 

π ούσης 1 λ α ρ ό τ η τ ο ς. υ Κρούσιος ήπόρησε καi ή ρώτησε την Α. Μεγαλειότητα ποϋ 
καί πως Εξέμα-&ε την γερμανικήν. Ό Σουλτάνος &πήντησε. !Jei 1cιιιeη ωn'fJ ιniclι 

(=Εκ τ&ν παρ' έμοt ftεραπόντων.) .. Ό Κρούσιος περαιτέρω Ί1ρώτηοεν EO:v δύ\αται ίνα 
παραλάβu με{}' έαυτοϋ Επιστρέφων (in Gennania1n) καΙ. κ α'' ε ν π α λ α ι Ο ν έλλ η ν ι κ Ο ν 
βιβλίο ν. Ό Σ. απήντησεν: ι:μάλιστα ν' άναζητt'Jσωμεν μεταξύ τ& ν βιβλίων μας.• 

Έν δΕ τψ IV r: σ. 467 τοϋ Diariuιn σημειοϋται: l\ιledia 3α «1JOra noctis 5 dieιn Dec: · 

praecedentis Ο ν ε ι ρ: σχεδόν έ λ λ η ν ι σ τ i δλον τΟ Ονειρον αναγράφεται, οίί ύποκεί

με·νον ή Α \ι γούστα Ε t ρ ή ν η ή β υ ζ α ν τ ί ς, τ Ο ρόδο ν &: ν ε υ α κ α ν fl" ώ ν, 
ώς τd δημοτικΟ: παρCt τοϊς Γερμανοίς ~σ μα τα όνομάζουσιν αύτή ν, καi σύζυγος Φ ι λ ί π

π ο υ τ ο ϋ Σ ο υ η β ι κ ο ϋ ( Ί· 1208 )_ Ίίς :καi. τόν τάφον προσεκύνησα μεταβάς είς 

Lorch εtς την Μονήν, Οtε μετ' Ενftουσιασμου tO Ονομα αύtfjς Εν τfι παραδόσει τοϋ 

μακαρίτου καfl"ηγητ;οϋ ll. von Κιιgleι· προφερόμενον 1iκουσα. Οtαι \tείαι καl ίεραί 

αναμνήσεις! Έν tψ Ά τ τ ι κ φ <Η μ ε ρ ο λ ο γ ί φ (1888- 89) τοϊί μακαρίτου • Α σ ω π ίο υ 
έδη μοσίευσα liρ-&ρον, liv καλως ΕνΟuμό)μαι -ή εν Λόρχ μον1) καl ή βασιλiς Είρήνη 

-μετ' είκόνος υπο την ρηtσρικfιν έπίδρασιν του μακαρίtου κα{}ηγητοϊί μου γραφέν. 

Φυλλάδιον είς 4ον περi αύtfις τοϋ Κρουσίου: Oι·atio de n:gina ω111. aιιg. Ι r e η a, 
yel Maι-ia graeca Ρlιίliιψί Sneνi charissinιa nxore, Εν Τυβίγγη τυπω-&Εν τψ 

1593 'ςητήσας πρΟς 6.γοράν, ώς καί τινα Ci.λλα, τΟ de Fι·ieJerico Ι Barbaι-ossa κατΟ: τΟ 

αύτΟ έτος αύτό{}ι τυπω\tf:ν δεν ·Ι1δuνή{}ην 'ίνα εϋρω. Ή βιβλιο{}ήκη τfiς Τυβίγγης 

&κόμη δ ε ν έχε ι. 'Εν τfι τοϋ Μονάχου μόνον α\ιτα είδον. Ούχl σπάνια &.λλ« σπΟ:νιώ: 
τατα τα τοϋ Κρουσίοu Εργα &πΟ διακοσίων Ετών! 

1 Fι·isc111in (1547 ~ 1590), έλληνιστί Β α τ ρ ά χ ι ο ς κατΟ: Κρούσιον, «&.χαριστότατος 

καί έχ{}ιστός μοι, δεινότατος ψεύδεσ-δαι καl διαβάλλειν ... • Έφοβείτο μη σi'iτος γράψn 
εί.ς Κωνστα\•τινούπολιν καl συκοφαντήσn αύτΟν τοίς φίλοις, καi οί φίλοι φρισχινίσωσιν. 

'Όρα Επιστολfιν του Κροuσίου πρΟς τΟν- Φιλαδελφείας Γ α β ρ ι 1) λ ε.ίς Βενετίαν περί 

τούτου δημοοιευ{}εϊσαν ύπ' έμοϊί έν τfι 'Ε κ κ λ η σ ι α σ τ: Ά λ η & ε ί q., 1894 καί 
Μυστακίδου, G:ernιanograeca σ. 65 ένεύρε~ ύποσημειώσει. (Diaι-iunι, IV, 
72 κ. έ.) δια πλείονα. 

2 G e r m a η ο g ι- a e c j a, Oratio de conservan• la lingua gΓaeca αύtσίί «Ε ν π λ η

{} ο ύ σ'(\» Aula ... Liber prίrnus. Είτα Εν σ, 80 λόγο ς περi. των τijς νεότ_ητοι; είς έλευ-

' i 
I 
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0)ς σημειοίiται δ 'ίδιος εν tή') &ναμείκτφ τούτφ χώδικι (Varia Gι-aeca) είς 

δ ύ ο δ ι άφορα μέρη. 

6. ~Εκ τοίi rν τ. τοU niaι-iutn τ&. περl Λεοντίσυ τοϋ Κυπρίου 

&:λλοτε διασαφι:'δν έδημοσίευσα έπιστολfιν τοϋ Κρουσίου πρΟς τΟν Μαργού
νιον Κυ-θ-ήρων επίσκοπον, εν fι δ τfjς Τύβίγγης διδάσκαλος παραπονείται Οτι 

«προflύμως αν καrέσχομεν αύτΟν ώδε, μαfltlμασι καλοίς κεκοσμημέvσν ... &λλ&. 

πώς άν ήδυνή-&ην; ούκ Εχει αύτΟς zφlματα, Ω&εν &ν &ποζ1lσειε, κ&γω ούκ 

είμl τών πλουσίων, f))στε δωρε&.ν δύνασθαι αύτΟν τρέφειν ... κλπ. 2
. Καl πάλιν 

άλλαχου δ Κρούσιος περl τ ο ϋ Κ α β ά σ ι λ α Σ υ μ ε cO ν τού λόγου ό'ντος όμο .. 
λογεί Οτι έ'τοιμος fιτσ Εν τψ lδίφ αύτοϋ ο'ίκφ έπl έξάμηνον η καl πλέον Ετι 

φιλοξενίαv ϊνα παράσχη, εαν είχε τα πρΟς τούτο μέσα, μtl &ποχρύπτων δτι 

καl πρΟς τΟ συμφέρον αύτοϋ τοϋτο -&α επραττεν «έ π l τ<$ μ α{} ε ί ν έ κ τ fj ς 
μετ' αύτοϋ συνουσίας την σ1jμερον μι"ξοβάρβ.αρον Γραικl]ν 

γλώσσαν 2, ην πράγματι μετ' &ξιοπεριέργου Επιμελείας :παρηκολού-θει καl είς 

την Εξέτασιν αύτfjς πρώτο ς τών εν Γερμανίg τi}ν προσοχην αύτοϋ Εστρεψε 3
• 

""Οπερ δΕ Ciξιον πολλfjς προσοχfjς έν τfι ά ν ε κ δ ό τ φ έπιστολfi, fις άνω
tέρω (§ 4) εμνημόνευσα, ό Κρούσιος {}εωρεί έ κ iJ ε ο ϋ t ιμ ω ρ ία ν τΙ] ν 

έγκατάστασιν έν Στουτγάρδη ~Ιουδαίων, διότι «Οί!ποτε, .. ΊΊ-θέλησαν o't της 

Στουκαρδίας εκκλησιαστικοί ... &γα{}οiΙς έ'λληνας εν Τυβίγγη 
πόλε ι, η στιπενδίφ τρέφ·εσ&αι .... ΝUν ο.Ον ~Ιουδαί_ους είσδέ-

χεσ&αι&ναγκάζονται». 

7. Καl αύτΟν τΟν Πατριάρχην CΙερεμίαν τΟν ΤρανΟν εν συνοδείq. μητρο-

fiερίους σποuδάς προτ;ρεπτικών, Έλλη ν ι σ τ ί. - Προσέtι δρα καl έ λ λ η ν ι στ i Βπι
στολfιν πρΟς τΟν Σέγγιον ... είς Πατάβιον, α ύ τ ό {}ι σ. 239. \V. S cl1ιni d, Verzeicl111is 
(ler gι·iecl1isclιen Hanι1sclιriften rl. Κ. υ. Bi1J1iotl1. ;ω ΎίilJingen 1902 σ. 76. 'Όρα διό 

περαιτέρω αύτό-θ-ι. 
Περί τών Επισκέψεων τούtων καi των σημειωμάτων εύρίσκει ό βουλόμενος καl είς 

τΟ: Σ ο υ ηβικά Χ ρ ο ν ι κ α (Annales Sne\'ici) εν Φραγκφούρτυ 1595 ~ 1596 εfς μέγα 

σχfιμα ειδήσεις tινό.ς tοϋ αύτοϊί Κρουσίου. ΤΟ:ς Εν tοίς Σ ο υ η β ι κ ο ί ς Χ ρ ο ν ι κ ο ϊς 
&παντώσας περi 'Ελλήνων είδιlσεις Εν μεταφράσει έξέδωκεν 1lδη ό μακαρίτ;ης Π. Ζ ε ρ
λ έ ν τ η ς τ ψ 1922 Εν tδίφ τεύχει 'Α{}ή·νησι (1579-·1590='Έλληνες 33). Περί τούτων 'ίσως 
έν άλλη τι\'ί εύκαιρίq., δtε περl rών Χ ρ ο ν ι κ(() ν τούτων έκtΕ\'fΊ ση μείωσιν Lδίαν δημο· 
σιεύσω, 'fl-εoίi συναιρομένου. 

1 Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Εν Κ ό ν τ ο υ 25ετηρίδι ~Μάξιμος δ Μαρyούνιος» σ. 149 'Α{}ή

ναιc, 1893. 
·~ Μ υ στ α κ ί δ ο υ, ~Exceι·pta Cnιsian<-ι» (παρά SchfifeΓ, 70ετηρίδι) σ. 11 ('ί'ι 509 τοϋ 

<iναμνηστικοϋ tόμου, 1914). 
s Ούχ1. μόνον δ πολUς Dncange τοϊίτο λέγει &λλΟ: καl ό ] . 11. Lang, έν τ ψ συγγράμ

μαtι αύtσϋ ad Γoesin Barl)aι-ogι·aecanι Intι-odυctio. A1tdωfii 1707,40 εLς αύτ1)ν την 

τιτλοφόρον σελίδα διατυποί, .. «Κ α l πρώτο υ lηιι-lJ[ll'Ogωecae f_.ingιιae in nostι·aιη, 
c;erιnaniarn i n t r ο d ιι c t ο ι- ..• Πρβλ. καi Τ η 1' c ο .ιs 1' a e c: σ, 185 καl δ η μ ότι δ ο ς 

φ ω ν η ς Ε ν G e r m a η ο g Γ. 237, καi 239. 
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πολιτών Ενίων καl τοίi Θεοδοσίου τοϋ Ζυγομαλd ανεμενΕΥ ό Κρο,Jσιος ϊνα 

Ελ{}η εLς Γερμανίαν~ 00ς είχεν &πσφασισθfι έ\· μεγάλφ συμβουλίφ κληρικών και 

λαϊκόJν έν Κωνσταντινουπόλει κατ" &νακοίνωσιν Εγγραφον roίi εύ σ ε β ο ίi ς 

κ υ ρ ίο υ "Α ν τ ω ν ίο υ Ί ε ν ισχίο U1 Κοριν&ίου, Νεοπι(τρας πρεσβυτέρου. 

00 Άvτώνιος ο~τος, ό ίερεύς, προσijλ~ε τφ Κρουσίφ τjj 16 Μαρτίου 1597 
λύτρα έπl τψ λυτρώσε8αι SαυτΟν καl τΟν &δελφΟν αύτοϋ 

Γεώργιο ν a Turcis captttιn συλλέγων 1• Δια τούτου Εγραψεν ό Κρούσιος 

&πάντησιν είς τΟν Πατριάρχην, άγγέλλων ·οτι «αίιτΟς χάριτι .aεοϋ Ετι τd. τfjς 

κλήσεως αUτοU μετέρχεται σπουδciίως Ciγωv νϋν τΟ ο α' Ετος τfjς ήλικίας» 

κατέληγε δε δια τώ\' έξfjς: "Έρρωσο, ('b παναγιώrατε, έπl μl]κιστοv μετα καλfjς 
είρΊlνης. ~vπερ οοίi και τών CΕλλ1lνων τψ {}εψ προσευχόμεvος διατελώ. ~ΑπΟ 

Τυβίγγη ς, τfj ι ζ' μηνΟς μαρτίου Ετους ι.z:φ1ζ '. Μ α ρ τίνος δ Κρούσιος. 

8. Mεrd τf}'ν ."Άλωσιν ό Πορ-θητης παρατηφ]σας Οτι ti Πόλις Βμενεν 

ά ο ί κ η τ ο ς έσκέψατο άφ' ένΟς μΕν ϊνα έκ διαφόρων μερών τfjς Αύτοκρατο

ρίας Εποίκους έγκαταστ1lσυ, ώς τοϊίτο γνωστόν, &φ~ έτέρου δΕ έφρόντισεν 

έπιτηδεί-ως ϊνα παραπείση τοUς φυγόντας ϊνα έπανέλ&ωσι, τοUς δέ που 

κεκρυμμένους ϊνα φανερωl~ώσι και άπολαύσωσι τcΟν προτέρων αύτών άγα~ 

-&ών. Κατd τ&ς Επισήμους μάλιστα βεβαιώσεις τοϋ Σουλτάνου, οί εύγε ν ε ί ς 

"Έλληνες, οϊτινες ·fιδύνανtο ϊνα πιστοποιήσωσι τ 1l ν έ ξ εύγε ν ώ ν ο'ίκων 

καrαγωγΎ]ν αίιrών 1~0: έγίνονrο Εκ μέρους αUταίί υποκείμενον μείζονος δια

κρίσεως καi τιμfjς η δσης πρότερον παρd τοίς <Έλλησιν αύτοκράτορσιν άπέ~ 

λαυον. ~Αλλ' έπλήρωσαν, &ς γνωστόν, οί παρουσιασftέντες τfιν έμπιστοσύνην 

αύτών πρΟς τi]ν βασιλικfιν διακήρυξιν διΟ: τfjς κεφαλης αυτών, ώς ίίλλοτε 

έκτενώς Εγραψα 2• ~ο Κρούσιος έγίνωσκε φαίνεται την συμφορΟ:ν τών εύγε

νάηι έν Βυζαντίφ ο'ίκων καl την διασποραv καl δι& τοϋrο Εν πάσυ δεδομένη 

εlικαιρίq. ήρώτα, ΕΟ:ν έν Κωνσταντινοπόλει ζώσιν άπόγονοι τών ο'ίκων τού

των, κ α ι τίνες. Έν σ. 288 τοU Α' τ. τοU D i a r ί u ηι εύρίσκω έν συν

εχείq; ... {\τίς η τών ... διαδοχΊl; μών ετι ζU ό ... ζώσιν ετι Καντακουζηνοl 

και Λ α σκάρε ι ς καl Χρuσολωραί καl ~Αργυρόπουλο ι καi Λ α. σκάρε ι ς 

(oίiτ<ri) καi Χαλκονδύλαι ;• Έν δε προς τον Ζυγομαλιiν επιστολjj, τfi εν Turco
gι-aecia 3 πάλιν «μών ετι τινfς Παλαιολόγοι καi Καντακουζηνοl και Νοταραί 

1 D i a ri n111 VI, σ. 371-385. Ί-Ι συστατικ1) τοϋ Ίερεμίου έφερε χιjονολογίαν 1593. 
'Η τοίι Κρουσίου &τrά\•τησις έγένετο κατό Μάρτιον (17} τοϋ 1597, δτε δ σεπτΟς αύτοU 
φίλος δέν Ίlτο έν τοϊς ζώσιν, liτοι τίj επαύριον τής πρΟς αύτΟν παρουσίας τοU Άντωνίου. 

Νϊ::•Ι' δ(! α τόν τυπωflέντα έπ\ τfi 450ft άπΟ της σucη:ιlσεω; της Τυβιγγαίας 'Λκαδημείας 
Επετείφ τόμον περιλαμβάνοντα τΟ Ή μ ε ρ ο λόγιο ν τοU Κρουσίου έτιΟν 1596- 1597 σ. 

298 κ. έξ1ϊς-Tίibingen 1927, Sον έκ σελ. ΧΧ -;- 42!:1. 

:ο Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Έπl τίj Άλώσει, τΟ: μετ Ο: τ1Ίν "Αλωσιν. 1\ίωάμε& ό Κατακτηη)ς 

κλ. έ\' Κωνσταντινουπόλε1, 1920 σ. 68 κ. έ. At π-ηγαί έν ταϊς σημειώσεσιν αόtό'θ'ι. 

J Τ Η r e ο g ι-: 449. 'Όρα καi σ. 497: Fanιili:;ιe graec: ιιobill':s. 
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καl Λ α σκάρε ι ς καl Χρυσολωραί καl ~Αργυρόπυλοι (οϋτω) καl Χαλ

κονδύλαι»·. Τοίς ύστέροις τέτταρσιν 1]μείς οί Λατίνοι καl Γερμανοi τfjς παρ' 

έαuτοϊς ελληνικής μα{}ήσεως τaς &ρχaς δφείλομεν• (ΕύγενΊ]ς όμολογία). 

Έντεϋ-&εν αί περl Λασκάρεων σημειώσεις καl αί περl Ραλ(λ)ών 

καl περl Παλαιολόγων καi Καντακουζηνών καl ti.λλων Έλλήνων 

(Γραικών), πατριαρχών, μητροπολιτών, λογίων εΊ.δtlσεις καl έκ&έσεις. 

9. Τ&ς είδtlσεις τ&ς ποικίλας περl πάντων τών κα&' tiμέραν συμβαινόν. 

των αύtψ, Επισήμων τε καl ίδίων πράξεων καl οί>ωγενειακών καl βοη&είας 

προσφύγων άλληλογραφίας εύρίσκομεν κυρίως έν τ ψ ~Η μ ε ρ ο λ ο γ ί φ 

(Diarinιn) αύτοu, οπερ ύπ' &ρ: καi γρ: Ml1 466 εν 4" σχήμα εν τii Παν

επισrημιακfj Βιβλιοttήκη τfjς Τιβύγγης φυλάσσεται. ΤΟ πολύ τ ο μ ο ν, Οσον 

καl πολύ τ ι μ ο ν τοϊiτο ~Η μ ε ρ ο λόγιο ν κατέστησα η δη γνωστότερον, ϊνα 

μη ε'ίπω γνωστόν, πρΟ 40εrίας, ίδιαιτέρως δΕ δι' Οσων έδημοσίευσα έγΟJ 

αύτΟς έν τΌ Πανηγυρικψ τόμφ έπi τϋ 25ετηρίδι τοϋ μακαρίτου Κόντου 

(1893) καi διεξοδικώτερον εν τjj R. des Etudes Grecques (1898). Ό 
φίλος άναγνώστης βλέπει κατΟ: σειρdν σημειώσεις τοϋ Κρουσίου έν δυσξυμ

βλ11τφ έπιτομογραφίq. έπιβαρυνομένη καl ύπΟ πολυγλωσσίας άναμείκτου, τι:Χς 

περl τών προσελΗόντων αlιτφ Λ α σκάρε ω ν καi είς Clλλην διατριβην Εν τψ 

αύτψ τόμφ τα περL Ραλ(λ)ών, είς ην καl έπιστατικcότερόν πως περl τοϋ περιε

χομένου, τοϋ περιεργοτάτου τούτου CH μ ε ρ ο λογίου αναπτύσσομαι, άφ~ οίi 

δεν η1Jτύχησα ϊνα συμπληρώσω Ο,τι μετ& τόσου ζήλου καl τόσης δυνάμεως 

€πi Ετη έπεζ1lτησα έπ" άγαθfι έλπίδι δαπανώμενος καl πονΟΟν καi ε'ίς άγαθΟν 

τι πέρας φέρω. 

•Έyραφον κατιi Μάρτιον Υ.αι Άπρίλιον έ. ε. Εν Ν έ ψ κ ο υ ρί' τ fι τ. ό) \' 
λόγω ν έ ρ η μ ί Q., ώς Εγραφε ΚωνσtαντLνος ό Λάσκαρης διό: η) ν ΜεσσήνηΥ, Εκ 

Μεοσή\•ης tής Σικελικi)ς. 
Β. Α. ΜΥΣΊΆΚΙΔΗΣ 

Υ .-l ρχωι• διδάσκαλος τιJς Λ!. rοϋ Χριστοϋ '!':Υ.κl.ηοι'ας, 

ΟΙΚΟΣ ΑΑΣΚΑΡΕΩΙ'i ΠΕΙ'! ΤΑ 1400 

1 Ο. 'Ηρψ'η Λ α σκαρί ν η Κομγηνi] . .. tj μεγάλη ΚΟ1'οσταύλισα 
καl γύμφη υjς κτητορίσης 

i11ιχω)λ ΚομνηνΌς .Λάσκα ρ ι ς . .. ό ΦιλαγοιγΟς καί γαμ
ρΟς τijς κτητορίσης 

Λf ωιουt)λ Κομνηγός Ρ α ο iι λ 'Ασάνης, και μέγας πρf.f-ΗΚ1]· 

ριος και γα,απρδς η']ς κτητορίσης 

ΚωJ·στωιτίνος Κομ11ηνός Ρ α ο V λ ό Παλαιολόγος, δ πρω

τοσε6αστ0ς καl γα.,aπρΟς υ'Jς κτητορίσης ι,\,) 

(,,*,)Την <'ίνω σειρa ν κατέχω εξ αποσπάσματος τijς R. des Etudes 
GΓecques, (Ι 904) ευμενέστατατα έν καιρψ σταλέντος μοι ύπΟ του σεβαστοϊί 
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φίλου τοϋ κ. Η. 0111ont, μέλους τοϋ ~Ινστιτούτου. co κ. Οιηοnt έδημοσίευσε 

την σπουδαιοτάτην :τrραγμαrείαν Portraits de diffeι-ents ιneιnbres de la fa
ιni1le des Con1nenes peints clans le Τ γ p i c ο η:- τfjς Μονης τfiς Θεοτό

κου τfiς Β ε β α ία ς ~Ελπίδος τών Χριστιανών έν Κωνσταντινουπόλει, 

πραγματείαν, Ίiτις έκτΟς τοU γενεαλσγικοίί μέρους εχει καl μεγάλην &ξ ία ν 

δια την τ ο π ο γ ρ α φ ία v τfiς Κωνσταντινουπόλεως. •Όρα καθέκαστα καl την 
σειρdν τών χρονολογιGΗ•, κα&~ Ciς καl τd. μνημόσυνα τών μελών τοϋ οϊκου 

τόΊν Κομνηνών καl τών συγγενών δφείλουσι τελείσ19αι έν τfι ίερq. μovfi άπΟ 

σελ. 361-369- 3711. 
~Εξελεξάμην ένταύ\t·α μόνον τα Ονόματα, τα δια τ1)ν έργασίαν μου ταύτηνj 

κα) τi}ν περi Ραλ(λ)ών χρ1]σιμα. 

Β 

11. "Άρχομαι άπΟ τών δύο .Λασκάρεων, τοϋ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ και 

τοϋ ~r ω f( ν ν ο υ, τοϋ κοινότερον Ίά ν ο υ, ών ή δράσις τοUς άμέσως μετα 

τfιν "Αλωσιν χρόνους (1453 μ. Χ.) πληροί. Ούτοι μεταξu τών πρώτων ε!ς 
τήν cΕσ.ιτερίαν Ελ{}όντες, καl την δQ:δα τfjς έλληνικfjς 1Ίμερώσεως έν χερσlν 

ύψηλ& κρατοίiντες, &μα τ-Π πτώσει της βασιλίδας, διαπρύσιοι κήρυκες τfjς 

έλευ{}ερίας έγένοντο, flν βαρUς «ΟΟλεσεν α ίών, βαρβαρικοίς δαμά

σ α ς ll {}·ε σ ι ν & γ λ α ·t η ν, &ς μεt& ενα περίπου αίώνα Εγραφε πρΟς Μ α ρ

τίνον τΟν Κρούσιον, «τΟν φίλτατον αύτοϋ έν Χριστψ &δελ

φόν»,τΟντήςγηραιάς Τυβίγγης διδdσκαλον,καlδ Ζυγομαλάς ΘεοF 
δ όσιο ς, δ ά λ η{}· ώ ς {} ε ό σ δ ο τ ο ς τοϋ Κρουσίου φίλος 1 έκ τών πατριαρ

χείων. AVτol τfίς έλευδερίας καl τfiς γλυκεράς δγομασίας τfjς ταλαιπωρουμέ
νης πατρίδος στερηitέντες ·iiλπισαν δη μόνον δι& τών έ λ λ η ν ι κών φ ώ τ ω ν 

αti{J ις ταύτης {J·~ άπολαύσωσι: νίiν έν μέσ φ τών τfiς &πατρίας ύλικών καl 

11δ·ικών βασάνων 'f1σ-ttάν-8ησαν οϊου &πεστερή{}ησαν &γαι3οίi, oi) ηΊν άξίαν 

καl τήν tερότητα δΕν είχαν πρεπόντως Εκτιμήσει. Δι& τών έλλη ν ι κών 

γραμμάτων ηλπιζον, ώς καl αlιτΟς ό συγχρονίζων Μdρκος ό Μου

σ ο ϋ ρ ο ς, σεμνότατος μύστης τοϋ παραγγέλματος τούτου καί μεγαλοφωνότα

τος κfjρυξ, Οτι iY άναστήσωσιν έπl τώv έπάλξεων του Βυζαντίου ηΊν σημαίαν 

τfjς έλευι~ερίας, πράγμα τ ο ς & δ ι α τ ι μ ή τ ο υ κατ& τΟν Ζυγομαλdν 2. 

1 Ί'nΓcogτaecia, Basi!iae, 1584 σ. 94.. 
~Α ύ τ ό-& ι σ. 445, 447. Ό Κρούσιος άπαντών τφ Θεοδοσίφ γράφει «'Ηλίκο\' Εμf: 

παfiείν ήγfi τiιν ψuχfιν &κούοντα τΟ «6.διατίμητον η Ελευθερία» Π ρ β λ. Μ υ σ τ α κ ί
δ ο υ, Gerωanograeca (1922) σ.17. 

Περi Ζυγομαλών (-άδων) δχομεν σήμερον επt τΟ αiΊτΟ βιογραφίαν τοϋ 

Ι ... e g r a η d Ε., Notίce Biograplιiqne 1889. καί f:πt τf! βάσει τούτου τοϋ ήμετέρου κ. 

Κ. Ι. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Θεοδόσιος Ζυγομαλϋ.ς έν τfi Θ ε ο λ ο γ ί q. καi εί.ς ίδιαίτερον 

άπόσπασμα, 1923. "Επιθ-ι καi Ο σα ση με ιοί ό κ. Γ. Σ ω τ η ρ ίο υ έν τflδε τί'i Έπετηρίδι 
τόμ. Β'. σ. 246 έξ. 
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1) Κωvσταvτίvος Λάσκαρις (1434-1501 μ. Χ.) 

12. )(ω ν σ τ α'\' τίνος ό J\ά σ κ α ρ ι ς, γνωστότατος &π Ο τfις γραμματι
κης, fiτις φέρει τΟ Ονομα αVτου, ·ljτo Κωνσταντινουπολίτης. "'Οτε έάλω ή 

Κωνσταντινούπολις <'καl έγΟ) αϊ,τΟς fάλων)) γράφει ό 'ίδιος. ~Απελευ{}ερω.Οε1ς 

1ν.-&ε διΟ: τής Ρόδου καl τfjς Κερκύράς εlς τ1lν Ίταλίαν καl δfι Έγκατέστη Εν 
Μεδιολάνφ, fiς 1Ίγεμόνευεν ό φιλόμουσος οίκος τc'Ον Σ φ όρτσα. ~Ενταϋ{}α 

τΟ πρώτον έrυπώΟη 1) «~Επιτομl] τώ\' Οκτc~J του Λόγου μεριiη1 J> flτοι 1'1 γραμ

ματικ1), ην αVτΟς συνέγραψε χάριν τfjς νεαρdς κόρης τοU δουκΟς Φραγκίσκου 

τοίi Σ φ όρτσα, τi)ς <Ιππολύτη ς, fiτις Lδίαν πρΟς ηΊν Ελληνικ1lν γλώσσαν 

f:τρεφεν αγάπην καl αύτfi προσllνεγκε 1. 

Είτα δια Νεαπόλεως είς Μεσσ{ινην τfιν Σικελικην έλ-3-Ο)ν έγκατέστη. 

~Εν Μεσσήνη κελεύσει του πάπα Π ίου του Β'. καl στηρίξει τοίi Βησσαρίω

νος εδραι διδασκαλίας τfjς έλληνικiϊς γλώσσης ε\' τό) πανεπιστημίφ ι:bργανώ

-8-ησαν. ~Εν μι<[. ηίηι έδρών τούτων έδίδαξεν ό Κωνσταντίνος. 

~Απέι:Jανε τψ 1501 κατ& nΊv έπιδημίαν πανιδλους. Κατέλιπε τi1ν βιβλιο

-3ήκην αlJtOίi εί.ς τΟ ΠανεπισtΙlμιον τfίς πόλεως, έξ 1]ς μετ& περιπετείας τα 

πλείστα χειρόγραφα καη)ντησαν είς τfιν Έitνικ1)ν Βιβλ. τfjς Μαδρίτης, ώς 

~ ύπΟ του Iriaι-te περιγραφ1) αVτών μαρτυρεί. 

2) Ίάvος Λάσκαρις (1435 -1545). 

13. ~Ι ά ν ο ς ό Λάσκα ρ ι ς, ό Κωνσrαντινοπολίτης Μικρασιάτης, διότι 

καl ΓυνδακηνQς &πΟ τiiς Ρυνδάκου 2 , πόλεως μεταξU Φρυγίας και CΕλλη

σπόντοι', ήτο άν1lρ &ξιολογώτατος. Διδ: τΟν Λάσκαρψ' τοUτον και'}-fjκον Sπι.

βαλλόμεvον Ηεωρώ ϊνα Ολίγον τι &ναπτυχfJ-ώ, διότι <Έλλην έκκλησιαστικΟς 

ίστορικός, ό μακαρίτης Διομ1)δης, μετ& πολυχρόνιον μελέτην Εν τfj τριτόμφ 

~Ε κ κ λ η σ ι α τ ι κ fl ~Ι σ τ ο ρ ίq. .'Jlν έφιλοπόνη σεν, Εβεβ11Jιωσε τήν μνήμην τοϋ 

μεγάλου τούτου <Έλληνος του έν Κωvσταντιvουπόλει τραφέντος και έν 

1 Περιγραφην τfις Έ :rι: ι τ ο μ η ς τυπω-&είσης τό πρώτον κατά τΟ 1476, δρα παρά 
J_, e g Γ a 11 (1, Biωigι·, Πe11eniqιιe τ. ι σ. 1 ~ 5. 'Εν τfj είσαγωγfj της βιβλιογραφίας 

ύπάρχει καΙ. βιογραφία τοϋ Κωνσταντίνου} ε1.ς Ί]ν δ πλείω βουλόμενος παραπέμπεται• 

'Όσα άνωθι f:γραψα δ.ρκετά. 'Ως ι:J.πήντησα έν ταίς πηγαίς, ι:J.φfjκα η1ν γραφiιν Λάσκα

ρις 1] Λάσκαρης, καί Ράλης δι'έν0ς1] διττού λ. 
1 Ρ ύ ν δ α κο ς 1 πόλις μεταξύ Φρυγίας καl Έλλησπόvτου. Έπl. τφ Ρ υ ν δ ά κ φ ποταμ(ρ, 

τοίiδποίου, ώς λέγει δ Στέφανος Βυζάντιος έν λ: Βέσβικος, ο'ί Γίγαντες έγχώσαι τάς 

έκβολάς αύτοiί έζ{μουνι. Σήμερο'' δ Ρ ύ νδ α κ ο ς έκβάλλει είς τi)ν ά\•τικρiι άκριβώς της 

νήσου Βεσβίκου (νί.iν Καλολ(μνου, πρβλ. Μυστακίδου, Γεωγραφίας) παραλίαν 
τουρκιστi Σαζλl.κ μπουρού ν' (28°, 20', Philippsω1, Peter111anns, I\Iittl1eil: Ν0 177) 
διερχόμενος .... τό Μιχαλίτς Ίσκελεσί1 (tlτοι d:ποβάitραν τfις άν&ούσης Ciλλοτε 

κωμοπόλεως Μιχαλίτς) 6vfl-α δέχεται άριστερόftεν τά ϋδατα τοϋ ιστορικού ποταμίου 

ΟUλφΕρ τσά'ί, Ορ-δότερον Νiλ-ουφέρ. 
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Εuρώπη με&ύστερον μέγα &ναδειχθέντος. Ό μακαρίτης Διομήδης &παρίας 
liξιον γράφει &νεξελέγκτως (τ: Γ'. σ. 74) «Ίάνος τις Λάσκαρις έπώ· 

λ η σ ε π ο}. λ α βιβλία ε ξ ~Α)' ίο υ ο ρ ο υ ς ε Υ φ λ ω ρ ε'\' τ ί C!: δ ι α t η ν 

ΒιβλιοΗΊlχηντών Μεδίκων» οϋδ~&λληνλέξινμίαν :ιτροστι&είς. Πώς 

διέφυγεν εLς την Ίταλίω', πώς έβίωσεν ε" τfι Ε-Uρώπη i ~σ Λάσκαρις Εμφα

νίζεται ό)ς τις καλλιγράφος μεtαπράτης πωλητΎjς χειρογράφων ώς έκείνος π. χ. 

ό Δ α ρ μ ά ρ ι ο ς ό Έ π ι δ αύριο ς, δ σης την Εϋρcύπην περιήρχετο ύπΟ 

μάλης χειρογράφους κώδικας κρατών καl εtς &γοραν προσφέρων, περL σίJ 

κατελ-&όντος καl εtς Τυβίγγην Ιδίαν συνέγραψα μελέτην κατα τΟ 1914 ι. 

~Εκ Καισαρείας ύπΟ τUς β. ύπωρείας τοίi Uψικαρήνου Ά ρ γ α ίο υ Επι

στημονικΟν ερανον fπl τfι 25ετηρίδι του άεψηlστου Κ. Κόντου πέμψας 

ταπεινότατα {rπέδειξα τοίς έν <Ελλάδι άρμοδίοις ηΊν ϋπαρξιν καl Ολίγων 

βιβλίων σχετικών δια τους αlc~Jνας της Άναγε ν ν 1] σ ε ω ς καl συνέστησα 

τi]ν μελέiην αύτών διότι περl τών {jμετέρων έπρόχειτο πραγμάτων, &λλd φαί

νεται Οτι Ολα ταίiτα Εξηνεμίσι~ησαν έως δτου φfl·άσωσιν είς τΟν προσόντα 
Ορον, καίτοι Ετυπώ-θησαν καl κοινα έγένοντο 2• 'Ό δf καl περίεργον ούδ' ύπ' 

Οψιν έλήφ{tη τΟ UπΟ τοU -θαυμασίου Θ ε ρ ε ι α ν ο υ ι9ανμασιώτατον βιβλίον 

{(περl Κοραiϊ» έν τc{) πρώτφ τόμφ τού όποίου είι-θVς έν άρχfi ό μέγας Εκεί
νος τής ~Ιστορίας μελετηηΊς καl φιλόπατρις δημοσιογράφος εyραφε περl του 

~Ιάνου Λασκάρεως :>. «cO πρώτος δf της έλληνικΊiς σuνειδ1lσεως δορυφόρος 

ύπηρξεν &vαντιρρ1lτως ό έκ Ρυνδάκου τfjς Φρυγίας 'Ιάνος ό Λάσκαρις. cH 
Εξοχος παιδεία τοίi μεγάλου τοιJτου άνδρΟς liω έφάμιλλος πρΟς τiιν &κρατον 

αύτοίi φιλογένειαν. Εlναι ό εUγενέστατος καl σοφό)tατος πά~~των τών ~Ελλt1-

νων, δ σοι κατέφυγαν εlς τ1Ίν 'Ι ταλίαν. . » δ στις &. ν α λ ώ μ α σ ι Λαυρεν
τίου τοίJ έκ Μεδίκων διέσωσεν &.πΟ της καταστροφης έχατοντάδας ελληνικών 

&νηγράφων, Οστις είχε τΟ σ-θένος ϊνα Ενώπιον τών βασιλέων, καl αύτοκρα

τόρων, καl των φιλαν-θρώπων άρχιερέων τfjς ΙJώμης «ύπfρ τής έλεufl·ερώ
σεως τοϋ έλληνιχ.οίJ εΗvους &γορεύη, δστις σuνΗέλεσε τα μέγιστα εtς tTjν Εν 

Ρώμη σύστασιΥ έ λ λ η ν ι κ ο υ γ υ μ ν α σ ίο υ, εν φ έ:λληνες νεανίσκοι fμελλοv 
ϊνα διδάσκωνται ηΊν πάτριον γλώσσαν καl τα Εγκύκλια παιδεύματα. ~Αλλ{Ί. 

1 λ Ι ys t a k i d i s, Ε χ c e 1· p t a Cr ιι si a 11 a: .Μαρτίλ•ος ό Κρούσιος καi 'Ανδρέας Δαρ· 
μάριος ό 'Επιδαύριος Εν Τυβίγγη μετ<i πίνακος. Άπόσπ. έκ τού πρΟς τιμijν τοίί D. ν. 
Schafer τόμου ... Forscbungen. . . zur Gesc11iclιte des Mitte]a]ters u d. Nenzeit
Festschift σ. 500 · 530 έν J ena 1914. 

~ Σ. 130 · 131 του έπi τfi εiκοσιπενταετηρίδι τής καftηγεσίας Κ. Σ. Κόντου πανηγυρι
κού τόμου, έν 'Α6·Ιlναις 1893. Μυστακίδου, «δ ΊερΟς Κλijρος κατU. τΟν ΙΣτ' αtώνα 
Μάξιμος b .Μαργούνιος~, σ. 122-178. . 

3 •Αδαμάντιος Κοραής, ύπό Δ. Θερειανοϋ, Τεργέστη τ. Α' σ. 8 κ.έ. Πρβλ. 
και Μυστακίδου, ~Ιστορία, χρησιμότης αίιτής, σχέσις πρΟς τιiς λοιπάς Έπιστήμας. 
1906 σ. 49-50, Κωνσταντινουπόλει. 
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δεν έκτείνομαι. ~ο ~Ιάνος Λάσκαρις λοιπΟν δέv ητό τ ι ς, άλλ~ ή το τ ί ς, ή το 

κά:ποι·ος. 

eo ~t ά ν ο ς Λάσκα ρ ι ς 1 παίς ετι καrα την υ Αλωση• ώδηγή{tη ύπΟ του 
πατρΟς αύτοϋ Θεοδώρου είς Πελοπόννησοv, Ο{}εv δια Κρήτης και Βενε

τίας κατέφυγεν είς Ίταλίαν. ΈνταϋΗα τΩ προστασίιtt τοϋ καρδιναλίου Βησσα

ρίωνος έσπούδασεν, &νεδείχ&η, καl εtς Φλωρεντίαν Ελθ-ι1ν ε.Ορεν παρ& τψ 

φιλομουσωτάτφ οΊκι:ρ tώΥ Μεδίκων προστασίαν. ~Εν Φλωρεντίg άνέλαβε την 

διδασκαλίαν τijς έλληνικfjς τii>ν 'Ελλήνων συγγραφέων, δι' ής διεκρί&η κα\ 

πολλljν καλην φήμην &πέκτησεν ... Λαυρέντιος δ ΕΚ Μεδίκων και βιβλιοφύ
λακα τijς φερωνύμου βιβλιο&>\κης διώρισε, μετ' ου πολu δε προ; πλουτισμον 

αVτης καl συλλογ1Ίν χειρογράφων καl αύτΟς τΟ:ς δαπάνας της άνΟ: την ~Ανα

τολην περιοδείας έπl τι$ σκοπψ τούrφ προΗυμότατα άνέλαβε. 

~a Λάσκαρις έφωδιασμένος καl δια συστατηρίου γράμματος τοίi προσ

τάτου αlιτοϋ πρΟς τόν Σουλτάνον Βαγιαζητ τΟν Β' 1 έπεχείρησε τfιπεριο

δείg ταύτη, εLς ην κα{}' δλα έπέτιιχεν. Ήγόρασε κώδικας έκ Κερκύρας, έξ 

'Άρτης, έκ Θεσσαλονίκης δε παριl Ματ8αίου καΙ. Μανουήλ, τών Λ α σ κ ά

ρε ω ν,.-. Επεσχ.έψατο καl τΟ <Άγιον υΟρος, Ο{}εν Εκ τfjς μονfjς τοϋ Βατοπε

δίου i']γόραπε τον κώδικα τών «'Ελλήνων ρητόρων> (8κδ. 'Άλδου, 1513), ΕΚ 
του Γαλατά κλ. 2• Έν Κωνσταντινουπόλει, τfi γεννετείρg αύτοϊί, ην μικρΟς 

κατέλιπεν, Βσχε την τιμfιν ίνα τύχη &κQοάσεως παρΟ: τψ Βαγιαζήτ, υίψ καl 
διαδόχφ του Πορf}ητοϋ, εϋμενοϋς, διότι ό Σουλτάνος fΊτο πεπαιδευμένος, ώς 

ό πατηρ αύτού καl δ &δελφός, ό άτυχης Δζέμ, καl φιλομαitής, &μα δέ καl 

την εύκαιρίαν ϊνα έξΕτάση πολλα και τα πνεύματα εκ τfiς δημιουργη11είσης 
νέας καταστάσεως έπl Τουρκοκρατίας διερευνήση 3. 

ι lΊiίiller Κ. Κ., Nene l\litteilnngen ίibet" Janos Laskaris η. die l\iediceische 
BibliotJιek εν CentralbJatt f. Bibliot]Jel{SYΙ'esen, Λειψίq: 1884, άκριβώς τΟ πρώτον Ετος 
της έκδόσεως τοϋ σπουδαίου τούtου διά τ1)ν Βιβλιοftηκοοικονομίαν περιοδικού 33Η-412; 

ΔιΟ: τΟν Λάσκαριν ίιπάρχουσιν Ετι tO κεφ. ν de Joanne I.ιascari του χρησίμου καi 

νϋν βιβλίου του Η., Η ο di ιι s, De Graecίs illustribus ... Λονδίνφ, 1742, Sov σ. 247.275 
&πίσης δ€ καί τοϋ νast Η., De νita et opeΓibιιs Jani Lascaris, Παρισίοις 1878 Sον Καi 
τελευταίον καλλίστη και 6.κριβεστάτη έργασία τοίί μακαρίτου φίλου μου Legrand Ε. έν 
τψ πρώτφ τόμφ τijς Bibliogr. HeJΙenique, Παρισίοις, 1885. Εtς ταύτην πρέπει 'ίνα στη

ριχ{tfi δ περl Λασκάρεων γράφων. 
2 σ. 397.98 έν Centralblatt f. Bib1. ·1884. 
s 'Εξαίρω Ενταϋ-3·α1 εστω καl εν ύποσημειώσει, δ, τι ό:λλοτε δΕν η·δυνάμην 'ίνα προσ· 

{}έσω είς τάς περί Λασκάρεως σημειώσεις μου. 00 Λ. κατά τός εν Κωνσταντινουπόλει 
φιλολογικός ερεύνας, δΕν fιμέλησεν ϊνα καi μετιi Επισήμων κύκλων είς σχέσεις Ελ{}η Καi 
βολιδοσκοπήσu τό.ς περ! τfις πολιτικής καταστάσεως έν γένει της τε είιρωπα·ίκi]ς καί άνα

τολικi]ς, ίδέας αύtοϋ. Μ ή λησμονήσωμεν δτι πολιτικοi άνδρες τijς Τουρκίας ήσαν 00ς έπt 

τΟ πολiι ά ρ ν η σ ί & ρ η σ κ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί, εiς τάς φλέβας τών όποίων καftαραi 

ένυπijρχον Ετι χρ,ιστιανικοϋ α'ίματος ρανίδες. Ό Έ ρ σ Ε κ ζ α δ ε 'Α χ μ ε δ π α σ σ ti ς, 
νίΟς μικρότερος τοU ήγε μόνος τijς 'Ερζεγοβίνης Σ τ ε φ άνου C ο s s a r i c b, πεμφ&εiς 
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ΠρΟ ε'ίκοσι και πλέΟ\' Ετών περl του Λασκάρεως τούτου γράφων Ι. προσ

ετί-θουν δη διακόψας τας φιλολογικας αύτοίi μελέτας 1~lκολού-&ησε τψ βασι· 

λεί τijς Γαλλίας Καρόλφ τι$ Η' Cίμα τjj εlς Ίταλίαν νικηφόρφ καiΜδφ 

.:ι:UτοU. ~ο Κάρολος ετρεφε μεγαλεπl)βολα σχέδια έν νψ καl μετα την κατά

κτησιν τfίς Ίταλίας ένόμισεν εUκολον ϊνα oUχi μόνον η)ν προσοχi]ν αύτοU είς 

τα πράγματα τiϊς 'Ανατολής στρέψlJ, Uποβοη-3ούμενος -Βαυμασίως έκ τών 

πληροφοριών καl τών άνακοινώσεων του Λασκάρεως, άί).<'t καl αύτα τα Οπλα. 

~Ενόμισεν εl'Jκολον ϊνα έξώση τσUς Τούρκους έκ τfjς ΕιJρώπης καl μεταστήσας 

αUroVς είς ti]V ~Ασίαν αl,τΟς άναλάβη τΟν {}ρόνον τfjς Κωνσταντινουπόλεως, 

&φοU μάλιστα καl τα έπl τοU {}ρ όνου τοϋ Βυζαντίου δικαιώματα έ π ι σ Ίl

μ ω ς έv Ρώμη ΕξεχωρΊ]l3ησαν αUτφ ύπΟ τοίί τελευταίου τών Παλαωλόγων, 

τοu Ά v δ ρ έο υ (Σεπrεμ. 1494), υ!ου τοu Θ ω μ α, διέτρεχε δε καί &νι\ τι\ 

στόματα πολλών κ α l π ρ ο φ η τ ε ία &κόμη Ο τι « βασιλεUς εUρU έ:χων τΟ 

μέτωπον ... {}άλασσαν περάσει ... εLσπλεύσεται είς η) ν Γραικίαν καl όνο

μασ-θήσεται β α σ ι λ ε υ ς Γ ρ α ι κ ω ν» 2 είχε δ€ τελευταίον παρ~ αUτψ Ομηρον 

ύπΟ τόϊi πάπα 'Αλεξάνδρου τοU Βοργία παραδοι~·έντα τΟν Επίσης τοU {}ρό

νοu της Κωvσταν!'ινουπόλεως &ντιποιούμενσν &δελφΟν τοίί Βαγια~ήτ Δ ζ έ μ. 

Μάτην οί καλοl ούτοι σίωνοί, καl 1j θριαμβευτική είς Νεάπολιν ε'ίσοδος 

αuτοϋ φέρuvτος τa εμβλήματα τijς Αuτοκρατορίας του Βυζαντίου (Μαρτίφ 

1496). ~Όλα τα &ραία Ονειρα διελύ{}ησαΥ ... καf, ϊvα μ1) Εκτείνωμαι, ό Κάρο-

δμηρος τψ Μωάμε-& εξισλαμίσ-&η, εύφυijς δΕ Wv καί εύνοη-&ε\.ς ύπΟ τοϋ ΣουλτQ:vου, προή
χf!'η ε!.ς την μεγάλην βιζιρίαν καl μίαν τc:Ον ftυγατερων τοϋ Βαγιαζi]τ είς γάμον ελαβε. 

ΜετασχcΟν δε δι;τλωματικών διαπραγματεύσεων (Βενετίας, Γερμανίας) &μα δε καi πολε

μικών επιχειρ1lσεων &πεβίωσε παρό τΟ Χαλέπιον κατό Μάρτιον τοϋ 1518 πιστΟς {Ι·ερά· 
πων Σελi] μ τοϋ Α' άνιΧ τclς είς Αϊγυπτον καi Συρία ν έκσtρατείας αύtοίi ώς σύμβουλος 

6.ναδειχ-&είς. Ούτος Εν συνεντεύξει τινί μετα του Λασκάρεως ώμολόγησεν ό t ι μ ε τ ά 

λύπη ς α φ η κ ε τ η ν π ί σ τ ι ν τ ώ ν π u. τ ε ρ ω" α υ τ ο υ, ότι δε τ η" νύκτα 
μένων μόνος προσεκύνει σταυρόν, δ ν είχε κεκρuμμένοv. Πρβλ,, 

τοΊJς εν tfl Α. Μικρ~ Άσίq. Σ τ α υ ρ ι f.ό τ α ς. Δια τΟν Εξ 'Ερζεγοβίνης ( = Έρσεκ ζαδε) 
τοϋτον πασσαν μετίτω ό πλείω βοuλόμενος. 1) Η a tηιη e Γ- Η e 1 Ι e r, Hist: de l' eιηpire 
Ottoιnan IV σ. 55 2) Jorga, GescJι. ιl. OsιnaniscJιen Reiclυ::, ΙΙ σ.301. 3) Ch: Spancl: 
C a η t a c <ι s i 11, Peti t ΊΊ·aict~ de l'origine rles Τιη·cφ; κατό μετάφρ. C !1. S c lι e f e ι-, 

1896 τόν πίνακα και ση μ. σ. 304-305. ΚαλΟν 'ίνα σημειω&ίi καί &ρ-&ρίδιον «αί τελευταϊαι 
ήμέραι της Έρζεγοβίνης,, Οπερ γερμανιστl. εδημοσίευσεν ό Pcez CaΓI κατ' &νακοίνωσιν 

τοϋ Κω ν στ. Χρηστομάνου. ('Εκ τijς ίταλικ~ς Εκδόσεως τοϋ Spandug.ino, 1551 
έν Φλωρεντί~ 8] εν \Vissenscb. Mittlιeilιιngen aιιs Bosnien- HeΓzegovίna, Εν Βιέννιι 

1894. τ. Β'. σ. 332 - 333. 
1 ·rστορία- χρησιμότης αύτfις, σχέσεις πρΟς τός λοιπας Επιστήμας κλ. έν Κωνσταν

τινουπόλει 1906 σ. 49 κ. έ. Οί εν Άftήναις καl εν Κωνσταντινουπόλει λόγιοι. εν Κων

σταντινοuπόλει 1907, σ. 131'- 132. 
2 Τοιαίiται προφητεϊ:αι καi λαϊκαι παραδόσεις παρό. τiρ ύποδούλφ έ&νει Ελεuftερίας 

διψώvτι μετ' άγαλλιάσεως fικούοντο καί διεδίδοντο. (Πρβλ. Θρfινον Κων/πόλεως, μαρ

μαρωμένοΙ' βασιλιάν, ξανitΟν γ€νος ... ). 

/ 
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λος μη ~χων σuναίσ-θησιν τf)ς περΊ. αUτΟν έν τϋ ~Ιταλί~ πραγματικότητος, 
Επανέρχετ.gι είς Παρισίους, άκολου-θούμενος καl ύπΟ του Λασκάρέως. ~Απο

ftνήσκει νεώτατος κατ' Άπρίλιον τοϋ 1498 ... 

~σ Λάσκι::tρις Επανfiλ{}εν είς τΟ:ς 11Υαπημένας αϋτψ μελέτας &φ' dιν άπέ
σπασεν αuτον δ του Καρόλου διάδοχος εν τι$ iJρόνφ Λ ο υ δ ο βίκο ς δ Ι Β' 

"' '''λ· 'δ) ' 'ρ 'ΟΛα'σκα και ερριψεν αυτον πα ι ν είς φανεριtν ι π ~.ωματικην κονιστ αν. -
ρις, ύπάρχοντος &ντιπροσώπου της Γαλλίας έν Βενετίιt, f:πέμφι'tη παρα τ'[ι 
Βενετικfι αϋλfι (1503) ϊνα διαπραγματευflfi συνf11lκην, ... μεfl' δ καl πρε
σβευτljς (aιηbassadeur) διεπιστεύiJη παρct τίj Γαλψοτάτη Δημοκρατίg 

(1504- 1509). . 
~σ Λ. δyδοηκοντούτης άνέλαβε νέαν Εμπιστευτικηv άποστοληv έν Ονό

ματι τοϋ πάπα Κ λ 1l μ ε ν τ σ ς τ ο U Ζ' παρ α Κ α ρ ό λ φ τ φ Ε', αϋτοκρά
τορι τfjς Γερμανίας καl βασιλε'ί τf)ς "Ισπανίας -μετα την έν Πσυ·tq: κατα τΟ 
1525 vίκηv αUτοϊi κατΟ: Φ ρ α γ κ ί σ κ ο υ τοU Α'. τfίς Γαλλίας, δν καl 
flχμαλώτισε. Καίτοι ίστορικfιν τψ Οντι προσφώνησιν α{Jτψ f:πl τfl περιστά· 
σει ταύτη προσεφώνησε καl δη λατινιστί, ούδΕν Επέτυχεν 1

• cO Κάρολος 
ήτο ώς γνωστΟν Εκ της CΙστορίας, &δυσώπητος Εχ-θρΟς του βασιλι~οϋ ο'ίκου 

τijς Γαλλίας. 

Παραλείπων τα περl τών έν Παρισίοις σχέσεων αUτσίJ (Βσυδ αίος)ι τα 
περl τfjς συστάσεως σχολείων, τα περl τών σχέσεων αύτοϋ πρΟς τοUς πάπας, 
τΟ: περl τών διαφόρων συγγραμμάτων αUτοϋ, περl ών ό μακαρίτης Legrand 
δλων πραγματεύεται έν τij Έλλη ν ι κ jj Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί \' (τ. Α '188:>) aρκού
μαι ϊvα &ναφέρω Οτι ζήσαςτελευταίον Bv Ρώμη Ενενηκοντσύτης άπεβίω
σεν (1445- 1535) ό doctίssiιnus Graecorun1 onιniuιη aetatis nostrae, &ις 
Ονομάζει αυτΟν ό περικλεijς ~Άλδος Μ α ν ούτι ο ς, πολU δικαίως 2

• Άγαι~ijς 

ρίζης, &yαilov βλάστημα'-

1 Μετάφρ. γαλλιστt εφιλοπονr'ι-6·η παρcΊ Legrand, "Εν{}' άνωτ. σ. CLVll τ. Α'. 
:! • Εν προλόγφ εκδ. •Ε λ λ 1] ν ω ν Ρ η τ όρων τοϋ 1508 -1509, έν Βενετίq:. Βλέiτε έκτε· 

νέστερον δια τ& εν τfί 'Αφιερώσει τής εκδόσεως τών Έ λ λ ή ν ω ν Ρητό ρ ω ν: Θ ε ρ ε ι α· 

νου «ΚοραΎjς» τ. Α' σ.l]. 

•ο Βοuδαϊος (oUχi Βουδδαίος, Ciλλος οί'.iτος) κράτιστος έ/,ληνιστi]ς καί άκροατfις 
τοϋ Λασκάρεως έ 1• Παρισίοις ... (+1540) γράφων εlς φίλον αiιτοϋ ... λέγει «Λασκα
»ρ ί ζ ε ι ν τοίνυν έοτlν έν λόγοις μΕν καL φράσει, τΟ δεινώς λέγειν καί κομψώς. ΤΟ δΕ: 
»i] {1- σ ς Αασκα ρ ίζ ε ι ν εστί, τό. έπιεικfι καt χρηστα καi εt'Jαρεστούμενα φρο\•εϊν». 'Εν 
σ. 268 τοϋ Hodiιιs άπήντησα τΟ Ο.νω χωρίον. 

:> Εlκόνα τοϋ 'Ι ci. ν ο υ Λ α σκάρε ω ς fiχομεν η δη εν τφ σ:τιανιωτάτφ βιβλίφ, τΟ 
όποίον εfιτυχώς έχω, τοU Ρ a u 1 i J ο ν i i, Noνocomensis episcopi i-.1 nCeΓini, Elogia 
Virorιιnι Jiteris illιιstriutn ... εν Basil: CI;). I:J. LXXVH μέγα σχήμα. 'Εν σ. 5!:} έν 
μεγάλφ πλαισίφ. Βλέπε καl Legι-and Ε. έν τiρ τρίτφ τόμφ (σ. 411) τής πρώτης σειρ&.c; 
τfις BίbliogΓaphie Helleniqιιe, Paris 190~. 
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3) { Μανοvηλ :Ασάvης ό Α ά σ κ α ρ η ς (1442). 
I 'Ιωάννης Λάσκαρης ό Ρvνδακηνος (14.58). 

14. «eO δοίtλος τοϊi ύψηλοτάτου ήμών α1Η}έντου· ~Ιωάννης Λάσκαρης ό 

Ρ υνδ α κ η ν ο ς> έν έπιγραφΊi τfjς 'Ίμβρου, ή ς μέμνηται ό Κουτλουμουσιανος 

έν τι{\ περl 'Ίμβρου \στορικ<{\ Ύπομνήματι (1845, σ. 44), &ς καl τοί! Μανουήλ. 
ΊΌϋ Ί ωά ν ν ο υ &ς έπάρχου τfjς Σαμοθρ<,(κης (praefectus) μ1•εία γίνεται καi 
παρδ. Conze- Nieιnan κλ. Αι-c1Ί. Untersuchung: έν τ. Α'. ~Αλλ& δυστυ

χώς ούδΕν δύναμαι ϊνα ώφεληtt& έκ τών έν τοίς σημειώμασί μου παραπομ
πών Εν έποικιστικφ χωρίφ διατρίβων, διότι καl του φιλτάτου εν Σαμο-ιtρ4κτι 

καl &λησμονήτου φίλου τΟ σύγγραμμα δΕν εύρίσκω, καl αϋrοϋ δΕ τοϋ φιλτάτου 

Ε. Oberhumn1er τΟ δώρον π ε ρ l "Ι μ β ρ ου κατ& τfιν μετοικεσίαν ... &πώλεσα 1. 

Ό μακαρίτης Λάμπρος έν τι{\ Ν. Έλληνομνήμονι (1913) λόγον ποι
είται περl τών Λασκάρεων τούτων έν Ίδίq: πραγματείq:. 

4) Δημήτριος Λάσκαρις, δ Λεοντάρης (1449). 

15, Έν Έ ν 1t υ μ ή σ ε ι \στορικωτάτη εκ χειρογράφου τfίς Λαυρεντια

κijς Βιβλιο&ήκης (Bandini r: Π, σ. ~36) δημοσιευ\tείσης ljδη fJπo τού μακα
καρίτου Σπ. Λάμπρου έν Ν. Έλληνομνήμονι (τ. Ζ' σ. 158) φέρεται 
τΟ fiνω Ονοματεπώνυμον. 

Ό γράψας τljν Έν\tύμησιν fιτο Δημήτριος Λάσκαρις, ό Λεοντάρης 2• 

Π ρ β λ. κατωτέρω &μέσως ύπ' &ρ. 5 όμώνυμον καl ετερο1•, Δ η μ ή τ ρ ι ο ν 
Λάσκαριν μέγαν Δούκαν. 

5) Δημήτριος Λάσκαρης (1454). 

Ούτος άναφέρεται μόνο ς κατ' Ονομα ε,, μέσφ &λλων οίχογενειών είς τΟ 

σουλτανικ{>ν διάταγμα τοϋ ΚατακτητοU τΟ πρΟς τοUς &ρχοντας τfjς Λακεδαί

μονος είς έλλην ικt)ν διαβιβασ{}έν, κα-&' δ Εχορηγείτο &σφαλfις έπάνοδος 

είς πολλας οίκογενείας <"Ελλήνων είς τfιν πόλιν τfiς ΕVδαιμονίας, (καl 

σήμερον παρι:Χ τοίς Τούρκοις- δ ε ρ Ί~ σ α α δ ε τ) έξή ς, &ς γνωστόν, είχον φύγει. 

Ό Σουλτάνος, έκτΟς fί.λλων π ο λ ι τ ι κ ω ν λόγων, έπεftύμει ϊνα οίκισftfj ή πόλις 

καl τάχιστα πολυάνftρωπος γένηται, διότι ήv ή πάσα αοικος οϋτε 
ίiνftρωπος, οϋτε κτήνος, οί.Jτε, .. » iiν liρημος κατοίκων 3• 

-- --·----- -· 
1 Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, « Γεωγραφικό "'Α τακ τα» Έ κ κ λ η σ. 'Α λ η{}. 1920. Αϊ νfισοι τοϋ 

Θριcκικοίί πελάγους σiιν. τfι άπέναντι Α'ίvφ Ετέλουν ύπΟ τοiις Γατελούζους •... 
Άξία προσοχfjς fι χρονολογία τώv Επιγραφών ο\ιχ Υjττον δ8 καi ή προσ6-fικη τοi) 

Ρ tt ν δ α κ η ν ό ς. Περi τούτου έσημείωσά τι να Εν i"JΎοuμένη σημειώσει, 

ι ΤΟ Λεοντάρης έχει σχέσιν πρΟς τΟ Λεοντάρ ι τfις 'Αρκαδίας. 'Όρα παρ& κ. 

Α. Χ α τ ζ η, διιi Δη μ ή τ ρ ι ον Ρ Ο: λ μΕ τΟ φΟσσάτον τοίί Λεονταρίου (1391). 
:ι Λούκα, ο. 302, 306, Φ ρ Η ν δ ζ η, σ. 308 έκδ. Βόννη ς. 'Εκτενώς έν Μ υ σt α κ{. 

δ ο υ «έπl. τfj Άλώσει ... έλληνικΟν Εfiνος~. (1920) σ. 37,68 καi έ. καί 35, 76. Π ε ρ l γ λ ώ σ~ 
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6) Μαρία Αασκάρεως {1460). 

' 
Αϋτη, πρωτεξαδέλφη Κωνσταντίνου τοϋ·Λασκάρεως, έν Κερ~ 

κύρft, Οπου καl U.λλοι συγγενείς, ύπανδρεύiJη Γεώργιον Διπλοβατά

τσην. Έκ τών έπτα αύτής τέκνων ό Κωνσταντίνος Λάσκαρις 11-Β·έ

λησεν ϊνα μετ" αιJτοϋ παραλάβη ε'ίς Μεσσήνην nlν Σικελικήν, τΟν Θ ω μαν. 

~Αλλ" ή μήτηρ δfν fιι<Jέλησεν ίν" άποχωρισ&fι του υίοϋ αUτfjς 1• 

ϊ) Ματl1αίος Λάσκαρης καi Μανοvηλ Αάσιiαρης {1491-1492). 

16. τα Ονόματα τών Λ"ασκάρεων τούτων, κατοίκων Θεσσαλονίκης, 

γινcδσκω έκ τής Επισκέψεως τοϊi Ίάνου Λασκάρεως. cO δαπάναις Λαυ

ρεντίου τοϋ έκ Μεδίκων τi]ν ~Ανατολi)ν περιηγούμε\•ος πρΟς συλλογfιν χει
ρογράφων ~Ιάνος Λάσκαρης ε'ίς_ Θεσσαλονίκην άφικόμενος ήγόρασε παρ" 

αύτών χειρογράφους τινdς κώδικας, κα-30:ις καi παρd τοϊi αUτόδι διατρίβο,•τος 

Δημητρίου Σγουροπούλου 2• 

) α'-~νδρέας Λάσκαρις 8) β'-Γαληνος Λάσκαρις ! y'-Δημήτριος Λάσκαρις (1500). 

Βιβλιάριον &νijκον τjj Βιβλισ&ι]κη rou μακαριστοu εuεργέτου μου πρίγ
κιπος Γεωργίου Μαυροκορδάτου 3 δλιγοσέλιδον Εν Πα.ρισίοις δΕ τυπω

-3-Εν κατCι τΟ (1527), ε'ίς Sον περιέχει έλληνισ'τl Ελεγεία είς ΛασκάρΕις καl 

ε(ς Άργυρόποu),ον καl ε(ς Ράλλη ν Μαρκέσιον .... 

Ό 'Ιάκωβος 'lΌυσάνος, ό κατι\ Γάλλους Jacques Toussain, κα,~η
γητijς εν Παρισίοις (-Ι-1547) λατινιστi &φ ιεροί επιστολijν ε!ς τον Ά ν δ ρ έ α ν 

Λάσκαριν δημοσιευομένην παρι\ L:egrand, Bi!Jl. Hellen. τijς πρώτης 

σειράς τ. Α' σ. 196. 
Έν τ ψ αύτψ μ ον α δ ι κ ψ βιβλίcρ, γνωστψ μοι άπΟ τεσσαρακονταετίας, 

δημοσιεύεται τΟ εLς τΟν ΓαληνΟν Λάσκαριν lιπΟ ληστών φονευ

ftέν τα.έλεγείον εξ στίχων, δπερ διCι την σπουδαιότητα φέρω ε'ίς γνώσιν τών 
πολλών: 

σ η ς έν τοίς άνακτόροις βλέπε τό έ λ λ η ν ι κ 0: έν Miklosich- Mίilιer, Acta · Diplo
mata τ. ΠΙ, σ. 286. 306. Τά εγγραφα φέροuσι, πλ1)ν ένός, [χρονολογίαν χριστ;ιανικiιν. 

"Ο μακαρίτης Λάμπρος έν Ο:ιραίq; πραγματείq; ύπΟ τΟν τίτ;λον ,.'_f! Έλληνικι) έπίσημος 

γλώσσα τοίι Σουλτάνου» :άνεκεφαλαLωσεν όλα (Ν. •Ε λ λ η ν ο μ ν ή μ. Ε' (1908) 40- 78). 
Ι L e g Γ a n d, J3ibl. Hellen. Ι, LXIX εν ύποσημειώσει. 

~ L e g Γ a η d, Bibl. Hellen. Ι, XLVI. 
3 'Ανέλαβε τΟ.ς δαπάνας τοϋ βιβλίου μου "'B}'zantin. l)eιιtsclιe Reziehιιngen z, 'Zeit 

der Ottonen, t892, αlιτfι προαιρέσει. 
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1 'Ώ ξένε, Λασκάρεως λεύσσεις τάφο1• ihδε Γαληνού, 
σiηι δ' tiλοχος κεδν'fι καi θυγάτηρ ύπέδυ· 

φώρες δ τ', έ1•1'ύχιοι τοVς τρείς, δούληγ τε θυρωρό11 

έκτωιογ οία βροτώ1' l'ργματα, πλούτε μάκαρ .' 
5 • Αλλά γ' ά.εικελέως πώς l;ν θέμις l11'δρα δίκαιόγ 

τεθνάμυ·, ω μάκαρες/ Θυμέ, J.ίαν προέ6ης. 

ΤΟ δf: είς τΟν Δημήτριον Λάσκαριν, τΟν έπικαλούμενον 
Μέγαν Δούκαν έκ δώδεκα σrίχων άναφέρει δη εlναι «Εκγονος έσσηνων 
Λασχαριδών γενεfΊς». 

9) 'Αλέξιος Λάσκαρις (1526). 

Έν λ~τινιστl συγγεγραμμένφ βιβλίφ περl τfίς έν Φλωρεντίg Συνόδου, 
έν φ καl Λόγος τοU καρδιναλίου Βησσαρίωνος καl έπιστολη de successu 
ipsius Sγnodi ac de S. S. pι-ocessione ad Α Ι e χ i u ηι L a s c a r i eoden1 
i η terprete. Έν Ρώμη 1526 1. 

10) 'Ιάκωβος Λάσκαρης {1530- 31). 

'Εν ποιήματι Λεοvάρδου Φορτί.ου τυπωΗέντι κατα τΟ 1531 έν 
Βενετίg έπαινείrαι δ Λάσκαρης ο.Οτος 2. 

J(ύριε σωη)ρ του κόσμου. 

φώτισω• μου τ1)1ι καρδίαν 

τοiί ;ιολέμου γd γροικ1}σω ~ τ~ ά1•αγκαία 1•d ξηγήσω 
τijj πολλd πεθημημέ1•ψ - εύγεJ•εί και παινεμένφ 

'Ιακώ6φ τφ Αασκάρη--εύζω,ιίφ πα).ικάρη. 

11 ) I Γεώρpιος Ράλης Λάσκαρης .Ι! {1.530 _1583). 
I Θεόδωρος Ράλης Λάσκαρης. 

17. 'Όρα πcφα κ. ΧατζΊj σ. 65. Στρατιώτης &γαltος καl &ρχηγός λόχου. 
Βλέπε καl κατωτέρω fτερον &ρχηyΟν στρατιωτικΟν ύπΟ Κάρο/ων τΟν Ε'. &ρ. 14. 

12) Λάσκαρις, τοϋ Θεοφυλάκτου (1674- 75). 

~Εκ τών &ρχόντων τών Τρικκάλων της Θεσσαλίας, δστις καΙ. είς τfιν 

&νακαίνησιν τοϋ αύτό&ι ναού τών άγίων ~Αναργύρων Κοσμa καt Δαμιανοϋ 
συνέδραμεν. "Ήκμαζεν καηΧ τf)ν έπi τfl ανακαινίσει έπιγραφΤιν τψ 1574-75 s. 

έκ Σουμουρίας 4• 

13) Λασκαρίνα Σεβασ<ού (1589). 

1 L e g r a n d, Bibl. He1len. πρώτης σειρdς τ. Γ' σ. 306. 
~ Legrand, Bibl. He11en. Α' σ. 208. 
3 Γιαννοπούλου, Byzant. Zeίtschrift, 1927 σ. 354. 
4 'Όρα; Κ α ρ υ δ ώ ν η, Τα έν Καλλονfι τfις Λέσβου ... μοναστήρια, Κωνστανtινοu

πόλει σ. 247. 
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14) Κορνηλία Λασκάρεως, σύζυ;'ος ~Α1'δρέου Ποντοσταύλου {1ό76'). 

' 18. 'Εν τfι έλληνιχfί έκχλησίq: τfι έκ Παλαιολόγων, έν Νεαπόλει ό 

Ά ν δ ρ έ α ς Κ ο ν τ ό σ τ α υ λ ο ς Λακεδαιμόνιος στρατιώτης καl μαχητης έμπει

ροπόλεμος ί1πΟ τΟν αίΙτοκράτορα Κάρολον τΟν Ε'. τελέσας σέμνωμα της πατρί

δος, ζών έαυτψ καlτfϊ προσφιλεστάτn αVτοϋ συζύγφ, Κορνηλίq. 

Λασκάρεως τον τύμβον τόνδε &νήγειρε τψ Νσεμβρίφ τοϋ 1576. Το λατι
νιστl κείμενον Sχει όJς έξfjς: 

Α 1ι d Γ e α s C~o n t e s t α ό z'l ι·J. Braclzzϊ 3ιfaz1ιe 

Pι·ovinciae LacedeJJιonz'ae ποη i1lexperitιt,<; 

ιniles sub ("αι-οlο J7 iιnp. ;ιzιtltz'sque coπ.

flictt'bzιs αc'J't'teι· prae!z'atz.ts seιιιperque 

patriar: da·ιr,<;. qui vi7/CJt,<; lzuJZc tu1!zulzt11Ι 

J·ibt' et CoJ'Jteliae LaJ·caΨi cωη'ugi di/(;'{tiss: 

1/iι: JII lιι:ce Nove;ιzb. i1ΠJLXXf7I 
sejn-tlcrιtJJl sfn,tend1-tlll C.1. 

15) Φραpκίσκος ι1ομέσ.ιχος Λάσκαρις (158!1). 

19. Σ ο λ ο μ ω ν ό Σ ι ω π ι κ ο ς (Salonιon Sclnveigger, η Sclnveicker), 
δ έν τfi Εφημερί.q: τfίς γερμανικfjς έν Κωνσταντινόυπόλει πρεσβείας τ Ο ν Σ τ. 
Γ ε ρ λ,; χ ι ο ν διαδεξάμενσς παρa τq1 νέφ πρεσβευτfi Ί ω α κ ε l μ de Sintzen
dorff άμα τfi είς Κωνσταντινούπολιν είσόδφ αVτοϋ 2 στενώς συνδεflεlς μετd 

Θ ε ο δ οσίου τ ο υ Ζ υ γ ο μ α λ α, είς oii καi τους γάμους παρέστη καl {}αυ

σίως ωύτους :περιέγραψε, συνέλεξεν, λευκώματος δίκην ώς και σ11μερον γίνε

ται, αναμνήσεις TestinΊOJnia et ClΊirographa φίλων καl Cί.λλων προσώ

πων} με{}~ dιν είς σχέσεις εν Κωνσταντινουπόλει καl κατα την άνα την ~Αναa 

1 Μ eo 1 a, Delle Istorie della cbiesa graeca in Naι)oli παρα Legι·and, t. Ε' σ. 478 · 
- 4. 79, f\•ftυ. καί περi Ρ α λ λ όJ ν (παριi κ. Χ α τ ζ fι Α. σ. 73) «'Έλληνες Στρατιώται έν τfΊ 

Δύσει καi ή' Αναγέννησις έν τfj Τακτικi.'Ι» Σά{}α, 'Εστίας τόμφ ΙΘ'. καί Κ'. Τό βιβλίον 

του λleola δεν γνωρίζω. 

~ Ό Γερ·λάχιος άνεχό}ρηοεν έκ Κωνστανινουπόλεως τfi 4 'Ιουνίου 1578 κομιστής 
εtς τΟν Κρούσιον ΕπιότολG)ν κ. λ. Τ ίί r k i s c h. Τ a g e b ιι c h 5051 )' u r c ο g r a e c i a, 
509 καl 465-468 (U.ποστελλόμενα δώρα). Tfi 111 'Ιανουαρίου τοίί 1578 σVν τψ πρεσβευτίj 
εLσfιλtΊεν εtς Κω\·στατινούπολιν Urben Coιιstantinopolin intrant έν Annales Suevici 
τ. Β' σ. 76. ΕtΙ·αι τΟ ετος κα{}' δ έωρτάσtΊ-η ή δευτέρα έκατονταετηρίς τfις ίδρύσεως τοίί 
Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης. 

Τοϋ Σ ι ω π ι· κ ο υ τούtου f:χομεν σπουδαιοτάτην περιγραφι)ν Περιηγήσεως α~τοίί 

έπα ν ε ι λ η μ μένω ς έκδοtl-είσαν είς 4ο μετ' εfκόνων, έν Νυρεμβέργη 1609-1639. 
Σημειω-Diμω Οτι ό Σιω:ηκός, ώς &.πήντησα Εν τφ Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί φ τΟϋ Κροuσίοu 
(τ.ΙΙ.σ.21) ι·_u! Postι·iι1ie Γasch. natus est. eι Tγl)ingae a l\1. Geoι-g-io Ze}JleγSept. 23 
baccalanι-us factιιs. 
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τοληv περιοδείαν αUτοϋ ήλ&ε. Έν τfi Φ ι λ ο {}~tl κ η λοιπΟν τοϋ Σ ·ι ω π ι κ ο ϋ 
δεκάτη ν εκ την -ι t1lν σειραν κατ α τΟ έμΟν άπόγραφον, άπήντησα ηlν έν&ύμη
σιν τήνδε: 

Πέρας μεν Ιiπασιιι άν[{}ρυJπ}οις έσri τοV βίου ό θάνατος, κάν έ11 οlκί
σκφ τις αύτδν 2 καθείρςας τηρεΊ:. Δεί δΕ: τοVς άγαθοVς tiνδρας έγχειρείν 

\ <Ι ~ \ - J. " ο , θ' 
μεν απασιν αιει τοις κα ,οις τηγ α γα ψ' προ6αλλομέJιους έλπίδα : φέρει γ 
δ , " " ' Θ[ '} δ δ- ' ε ο,τι αν ο "" εο ς ι φ, γεJΨαιως. 

Φραγκίακος δομέστιχος Λάσ;;:αρις Χίος, φιλίας μνήμης 
l1'ΕΚΕ1' έν Γαλατ{j, τr{J σοφωτάτφ και λογιωτάτφ Σ ο λ ο μ ώ ν τ ι τ φ Σ ι ω
π ι κ ψ 1580, ΧΧΙΙΙ JV!aι-tii Galata, seιt ΡeΨα. 

(σ. 7311 M.li 37). 

16) Στέφανος Δ.άσκαeις (15 8 9. 

20. Anno 1589 Januarii 1589. Graecus quidan1 Cyprius FanΊa
gustanus, S t e p l1 a η u s L a s c a r i _s venit, l1abens testiΠlonium 1 
Janu: 1588. Hiereωiae noιnine scriptuιη 1 quia huic Patriarc1ιatusjan1 
~uerat redditus. l\1onasteriωn auteιη Β. νi~ginis, της Παμμακαρίστου, 
ΙΠ quo antel1ac l1abίtaverat eί per Sultantttn fuίt ereptun1 ten1pli tur
cici faciendi causa et a!ius locus ubi aedificaret concessus. Dedenιt 
ei testinΊoniunΊ, Nicosiae Aι-c!Ίiepiscopus Ν eopl1ytus adn1oduιη bar
baruιη, inciρiens: Νεόφυτος έλέφ ft·εoίi άρχιεπίσκοπσς Λευκο
σίας καl κα{]ηγσύμενος τοϋ μεγάλου σταβροϋ. Nesciebat miser 
lιomo leg·ere. Λύτρον quo se diu ad triremes daιηnatuιn rediιneret 
quaerebat. 

31 Janu: (1589) venit ad ιηe Graecus, αίχμάλωτος s τ&ν Τούρκων 
350 Ducatis den1issus (&πολυilείς), quos coJligit nonΊine Στέφανος, τού 
κ" Σ τ α μ α τ ί.ο υ τ-οϋ έπσvομαζ[ομέvουJ Λάσκα ρ ι1 έκ πόλεως Κύπρου Φαμα
γούστας. Ponitur in testiιnonio Graeco etian1 fratι·eιn ejus Π έ τ ρ ον 
&γιοϊερομόναχον captuιn esse. Graecunι hoc (ut ipse ait) scriptunι est 
a Logotheta Coustantίno, Conjpoli, vaJbe barbare. Inscι·iptio est. '· 

'I Αί τοίί πατρός Ζυγομαλd και τοϋ υίοϋ Θεοδοσίου, πρωτονοταρίου ένδυμήσεις 22« 
και 23η την σειριiν έν τι$ &πογράφφ μου t]δη 6δημοσιεύfl-ησαv παρά Legrand Ε. Εν 
Notice Biografique σ. 68-69. Έvfl-uμ{jσεις τοιαϋται έκ τfις Φιλοfl-ήκης &νεκοινώt}ησαν 
έν τφ 4φ τόμφ τi'jς πρώτης σειράς τfjς Bib1iogr. Hellenique ύπΟ τοϋ tδίου, ύπ' έμοίi δΕ 
προλαβόντως ή τοU Θ ε ο φ ά ν ο υ ς Κ α ρ ύ κ η 1 τοίί μετι:Χ ταϋτα πατριάρχου έν R. des 
Et. Grecqnes 1898 σ. 289. . 

.Τά testinιoιιίa et chirograpba ταίiτα διά τόν Γερλάχιον τΟν &.ριf.Ι-μΟv τεσσαράκοντα 
εύρ~νται έ,~ τ~ χειρογράφφ Μβ 37. Πρβλ. έπίσης καί Turcogτ. σ. 204. 

- Γρ. αυτον. 
3 'Εν τίj <Ρ~ ό Κρούσιος σημειοϋται. Λάσκα ρ ι ς. 
4 'Ε-"~ιτ• Κ ν τυ φ~ ο .\.ρουσιος σημειοίίται: ω ν σ τ α ν τϊ ν ο ς Λογοθέτη ς. 
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t fl ε ρ ε μία ς ελέφ Θεοϋ &ρχιεπίσκοπος Κ. Ν. Ρ(ώμης) καΙ οίκ[ουμενι
κος] παφιάρχης. In fine: μηνl ίανουαρ[ίφ] tνδικτ: Α"' id est 1588 Janu: 1. 

Cuιn objeci ei 1 nunc τΟν Θεόληπτον esse IJartiarclιam, affirιnat 

is Hieremίan ruι·sus esse patriarchanι 1. Sig·illum nigrί:ιm της Θεοτό
κου subtus impressunι est. Ipse legΈ-.re nescit, hoιno barbarus rubra 
in tunica, miseι·, capi!lo et barba nigτer· textor, juνe_nis vir. Graecuιn 
etίaιn habet testίmoniuιn aJterum, ex prίore (ιηutatis n1utandis) des
criptunΊ, cujus autor est NeopJΊytus, Archiepiscopos ect. sic incipit. 

t Ν ε ό φ υ τ ο ς έλέφ -θεοϋ άρχιεπ[ίσκοπσς] Λευκόσηας καi κα{}ηγούμενος 
τοϋ μεγάλου σταυροί>. Magιιa barbaries. Subscriρtίo, Ν εόφ υ τ ο ς &ρχ~. λ. 
sigίlJιιnΊ ejusden1 Θεοτόκου, sed aJbaιn c]Ίartula inΊ]JOsita, infra appres
sum est. 

Habet et iιntiquae urbis Pragensis conΊιηendationeιn datan1 Pra
gae, Χ. die Decen1b. 1588. 

ΤΟ περιεχόμενον τσϋ σημειώματος τούτου εύνόητον. co Στέφανος 
Λάσκα ρ ι ς ένεφανίσflη ε'ίς Τυβίγγην καl παρουσιάσ-θη είς τΟν Κρούσιον, 

φέρων συστατικΟν •Ί ε ρ ε μίου τοϋ πατριάρχου, γεγραμμένον ύπΟ τοϋ λογο-

1~·έτου Κ ων σ ταν τ ίνου. 

~Επl τfι παρατηρΊlσει τοϋ Κρουσίου δτι πατριάρχης είναι νυν ό Θεό λ η

π τ ο ς [ό άπΟ Φιλιππουπόλεως] καl ούχl ό τΟ συστατικΟν ύπογράψας cl ε ρ ε
μίας (δ Β'. δ Τρανος)•βεβαιοί δ Στέφανος, δτι δ 'Ιερεμίας έπανijλ~εν είς 

Κωνσταντινούπολιν και τΟ πατριαρχικΟv &ξίωμα άνέλαβεν 2. CO Κρούσιος 
ύπομιμν1lσκει άλλως τε δη την ε'ίδησιν ταύτην καl έξ έπιστολης πρΟς αύτΟν 

τού Φιλαδελφείας Γ α β ρ ι η λ &πο Βενετίας (Φεβρ. 1588) κατέχει. 
ι ο έπιδότης Σ τ έ φ α ν ο ς ό Λάσκα ρ "ι ς είναι &γραμματώτατοςΙ δΕν 

γνωρίζει &νάγνωσιν, εί1•αι δ ι'iνilρωπος βάρβαρος, ι'iΙJλιος, φέρων έρυΙJρον 
μανδύαν, νέος δμως, μΕ τρίχας καl γενειάδα μαϋρα1 καl ύφάντης .... 

'Εν τοίς Σ ο υ η β ι κ ο ί ς Χ ρ ο ν ι κ ο i ς δ Κρούσιος &ναγράφει έκ τού 

στόμαrος τοϋ Κυπρίου τούτου (Graecus quidan1 Cyprίιιs Famagustanus) 
δτι ή Μονfι τfjς Π α μ μ α κ α ρ ί σ τ ο υ 1 έν 'δ τέως ψκει ό πατριάρχης\ 1iτοι 

τΟ πατριαρχείον, άφυρέ&η 1Jπ0 τοϋ Σουλτάνου 3 ϊνα μεταβληδfι είς μωαμε

·&ανικΟν τέμενος1 παρεχωρήflη δΕ Cί.λλος τόπος (alius locus) πρΟς &νέγερσιν 

ι 'Επίσης έν τfi ι:'{)ζ!. γράφει, Theoleι)tU1n esse janι a Lesbo. Sane 29 (έν τφ άντι· 
γρriφφ μου δΕν διακρίνω, μήτοι 21) Febl'. 1588 ό Φιλαδελφείας Γ α β ρ ι η ],=e Venetiis 
ad nιe scripserat. Heι·eωiatn esse rιιrsns Constantinopoli. 8 

1 Ό Κρούσιος έν τοίς Σου η β ικοϊς Χρονικοϊς Β'1 821 τΟν λόγον ποιούμε-
νος περl τοϋ Λασκάρεω.; τούτου cl.ναφέρι::ι περi Ίερεμίου .... quia hnic Patriarchatus 
jam fuerat redditus. 

J Σuυλτιiνος ητο λ1ουρό.Ί; ό Γ'. ό τοU Σελi]μ τοίί Β'. (Κίιπρος·Ναύπακτος-) 

"ίός (1574 -1595). 
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ναοϋ 1. Έν ταt:ς Έ ν f} υ μ ή σ ε σ ι τών Σ. Χρονικών άναφέρει;αι πάλιν τό 

άνωτέρω δtι Εφερε καl γράμμα συστατικΟν τοϋ (Χ ρ χ ι ε π ι σ κόπο υ Λ ε υ

κ ω σ ία ς κ α l κ α θ η γ ο υ μ έ Υ ο υ τοϋ μεγάλου σ τ α β ρ ο ϋ Ν ε ο φ ύ τ ο υ. 

"Ό Στέφανος έζ1lτει λύτρα, ίν" &παλλαγfι τfjς μακρdς αUτοϋ είς nX κάτεργα 
καταδίκης. 

~ο Κρούσιος τα κατ& τόν πρόσφυγα τοϋrον άνερευνών και τ&ς γνώσεις 

αΊJτοϋ καl τα κατCι η)ν περιβοληv έν τΌ μετ" αύrοϋ άνασrροφίi Εξετάζων δΕν 

έλησμόνησεν, ι:ϊrε παρατηρητικώτατος, Εν ταίς Ενrυπώσεσιν αUroίi ϊ,,, άνα

γράψυ δ,τι ϊδίοις Ομμασι παρετήρησεν: ό ύπ"αύrοU έλεη-θεlς Εφερε τα 

κάτω σκέλη δια τCtς πέδας λίαν βεβλαμμένα, είχε δΕ καl τοUς δδόνrας άπε

σπασμένους (conφedibus crura ejus valde afficta vidiιnus et dentes 
excussos). 

Έκ rοϋ στόματος δΕ του Κυπρίου τούτου ό Κρούσιος Εγγράφει Εν ταίς 

"Εv-θυμήσεσι τών Σ. Χρονικών καl τήνδε tl\Jν πληροφορίαν: «Ελεγεν δ τι ό 

υίΟς τοϋ Σουλτάνου ή το «ύ π ο β ο λ ι μ α ίο ς διότι έκ γυναικΟς ~Εβραίας Ε.γεν

ν118η ύπΟ μητρΟς Τουρκίσσης &νετράψψ> 2• 

* 
>i' * 

Έν τψ χειρογράφq> Μ β 37 το δπο τοΙ' τίτλον Varia Graeca (Φύρδην 
Μίγδην) εν tδίtt παραγράφq> lιπο τijν επιγραφijν Alii Graeci, qui n1ecuιn 

fuerunt, qttibus λύτρα impetraνi alibi a n1e destripti άνέγνων: 

«.31 J anuar 1589. S t e f a η u s L a s c a ri s Famag-ustanus Cypι-ins». 

Μετ& δύο άλλας σημειώσεις του αUτοίJ fτους. 

«4 AugΌ 84 Ante portaιn ιnecanicaιn 1 Step1Ίanus Stan1atii έπίκλην, 
»Lascaridis (αedo fuisse illuιη, qui 31 Januar 89 ad [111e] fιιerit) Fal11a
»gustanus. J\.lisi ei el eeιnosynaιη nec videre ... potui». 

17) Μαρτίνος Αάακαρις (1593). 

21. ΤΟ έπόμενον λίαν σπουδαίον σημείωμα εϋρηται Εν άνrιτύπφ Το υ ρ
κ ο γ ρ α ι κ ί ας (Turcograecia) &νιlκονtι τ ψ πολυμαΗεστάτφ διδάκτορι καi 

άρχαίφ φίλφ κ. J. l\1ordtn1ann, έπιδειχ{}·έν μοι Εν Θεσσαλονίκη, δτε έκείνος 

μεν 1]το γενικος πρόξενος τijς Γερμανίας, έγοο δε εγuμνασιάρχουν. Το σημεί, 

ωμα εύiJUς Εν dρχfi rοϋ βιβλίου Εχει καrα πιστην &ντιγραφ1lν ώδε. 

1 ΤΟ &μέσως μετό: τΟν ναΟν τών ά γ ί ω ν Ά π ο σ τ ό λ ω ν (νϋν Φ ε τ χ ι ε δ ζ α μ ί 

η καL Μ ο υ ρ α δ ι f. σπανιώτερον) &φαιρεθΕ:ν &ρχό:ς του 1587, τό εLς τόν πρώτον μετιΧ 
η'ιν C'Αλωσιν πατριάχην Γεννάδιον τΟν Σχομάριον δο'fi€ν μετά την εκ του ναοϊι τ&ν άγίων 

'Αποστόλων <Ϊποχό}ρησιν. 'Όρα Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ «iπi τί] 'Αλώσει, μετα τΥιν 'Άλωσιy, 

Μωάμε-6- δ Κατακτητijς πατριαρχείον, Κω,,σταντιvουπόλει, 1920. 
2 Σ. 821: ή λέξις ύ π ο β ο λ ι μ α ι ο ν έλληνικο'ις στοιχείοις Εν τφ κειμένφ. 
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«;Αιz1ι.ο Donzini 1593 Xbn's dz'e tertio, .tl1arfz'1ltts lzic Lascan's 
ex,Pizilippopoli J11acedorziae orzίozdus·, S'c/zaplιusii 1

, ιzbi tHJJZ 

concio1lafore1Jt agebaιn, λύτρου f!Jιεκα nze eonvenit. {Ί-ti ego 1toC

turnunt hospitiuιιι exlzibui. Postera die discepit α Ιne, literis ad 
D{ωΙtι~ιαkJ nt Crusiuπt, et alt'os aιιιic~s coιnendatiiit's, γzψ eι·at lzu-
nzanzts1 Ιtullt'ιιs nisz' graecae ling·uae ( quωn- appn·1Jι); callebat) 

J]/f. Osterliπzzs Mαpp. 

άμέσως δΕ μετα ταϋrα Επεται ή ύπογραφi] - iliδε 

δ έστl με&ερμηνευό~μενον: 

<< έγδ μαρτηνος λασκάρεος έκ 

Φιλιπούπολι τfjς μακηδοJιίας. » 

~Εν ετει σωτηρίφ 1593 Δεκεμ6ρίου τρίτn 1}μέρq, ούτος ό ΛΙα ρ
τίv ο ς Λ ά σ κ α ρ ι ς έκ ΦιJ.ιππουπόλεως τi]ς 1lfακεδο1'ίας όρμcδμυrος 

έπεσκέψατό με έν .Σ χ α φ ο ύ ζ llι έν fι κατ~ έκείνο τοiί χρόνου ίερο
κi}ρυζ d)γ διέτρι6ον, λύτροv f!J'εκα. Τούτφ έγW τf;ν νύκτα φιλοξε
νίαν παρέσχο1'. Tzj έπιούση άJΙεχώρησε λ~Dcbν παρ" έμοV έπιστολdς 
συστατηρίους πρΟς τΟν κύριον [(ρ ο ύ σ ι ο γ καl iiλλους φίλους. 
• Ι-lτο (οη}ρ πρfj.ος, σύδεμιfiς δ.λλης γλώσσης, πλην τiJς Έλληνικi]ς 
(1jν κάλλιστα έγγώριζε) γ1ιώστης. ~Οστερλίνος Jι1άππιο':; 

!53 

~Εκ της ύπογραφ~ς αύτοϋ ό Λάσκα ρ ι ς διακρίνεται όπόσης έλληνικής 
παιδείας μέτοχος ~το καΙ ό φιλοξενήσας !εροκijρυξ οιαν γνri'>σιν ! τijς έλληνικfjς 
κατείχε. 

Κατ~ εύτυχfj·συγκύρησιν Εξετάζων τΟν V τόμον τών Εν τψ CΗμερολο
γ ί ω 'Α π ο μ ν η μ ο νευμάτων του Κρουσίου, δ στις περιλαμβάνει τα πολύ
τιμ~ σημειώματα τών Ετών 1594 καl 1595 ένέπεσον είς τΟ κάτω{}ι περl. του 
Μαρτίνοu τούτου τοϋ Λασκάρεως μέρος, δπερ Εχει &ς έξfις: 

σ. 37 (1594, Diariuω). 
Μ a r t. 2. Accipio epistoliu111, male Latine scriptuUΊ Μ a r t i η i 

L a s c a J: i s
1 
Philippopo11tanί Graeci 1 qui antehac bis πέρυσι ιne.ct~nl 

fuerat, ex oppido Friburgυ Velιtlandiae '· quoι1 jJius 30 111ag-na ιnJiiιa
ria distat a Ί'ybinga. Indicat (;) papistis inηψo]bari n1ea scripta, taιη
que falsa et corrupta: sed sclιolae Lausanensis pι-aeceptoribus et Tlιe

olog-is probari. 

καΙ εν σ. 65 (Α~ τ ό θ ι). 

l\1 a r t. 25. Graeco ante Ν eccaricaιη portaιn n1ecuιιι attuJit n1ilιi 

Ι Εtναι ή νϋv πόλις ScJ1affl1ansen, πρωτ. τοϊί δiιωνύμου διαμερίσμαtος τής Έλβετι-

κης Όμοσπονδ~ας. . 
~ Εtνω τό 'Ελβετικόν φ ρ ι β ο U ρ γ ο ν, Fσbnrg (ιn1 νech1ande). 
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l[itte]ras Tiguro, a l\fartino Lascare compatriota et Friburga ab 
J oan: J acobo Beurero, qui eum mihi commendabant. Hic vocabatur 
Δ η μ 'l τ ρ ι ο ς ό του Ρα&ίγου. Ostendebat l[itte)ras P[at)riarchae Hiere
ιniae (oriundus ex C. Philippopoli) sed sigillu111 erat defractu111. In eo 
ιnater quide111 Dei, cunι puero J est1 sed non simile illi sigillo, quod 
antehac videranι 1 σημειοϋται ό καλΟς Κρούσιος. Verba in iis literis: 
συκοφαντη-8εlς καl διαβλη3είς, ώς φονεύς, όπου ούκ Εποίησεν, ένεβλή-&η είς 

φυλακ1jν. Cogi eu111 dare λύτρα. asprorum 111illia 50. Ν ση erant literae 
a Protonotario Theodosio Zygo111[ala] scriptae: sed ab alio, nec pura 
ubique lingua graeca. Nesciebat ipse nomen scriptoris. Subscriptio 
erat in eis itaque patriarclιae et suscripserat ό Φιλαδελφείας. 

Hujus nonιen ille De111etrius ignorabat, scil: του Γ α β ρ ι~jλ. Res erat 
ιnilιi suspecta tota. Erat male vestitns. Κ u r t z, s c h \V a r t z Β a r t. 

Dedi ei 5 bac. et schedam, quaιn ipse adferet ad Rectorem 
ιnagnific. D. Hambergeru111, qui ei aliquid daret. 

υ φιλέλλην Κρούσιος εδέξατο επιστολijν λατινιστ\ γεγραμμένην του 

Λασκάρεως εκ Φ ρ ι β ο ύ ρ γ ο υ, τ ο υ Έ λ β ε τ ι κ ο υ. 'Εν τοιαύτη ό Λ. άνε

κοινοϋτο είς αύτΟν ζητοϋντα έν πάση εύκαιρίq. ίνα μάι'tη τίνα γνώμην Εχουσι 

περl αύtοϋ καl τών συγγραμμάτων αUτού, άτι να καl περl τής ν ε ο τ ε ύ κ τ ο υ 

έκκλησίας [τά'Jν Διαμαρτυρομένων] ήσχολοίiντο, δη ύπΟ τών παπιστών 

ταυτα άπεδοκιμάζοντο, ύπο τ&ν κα&ηγητ&ν δμως τijς Σχολijς τijς Λοζάνης 

καl τώv ftεολόγων δόκιμα έ{}εωροίίντο καl δfv &πεδοκιμάζοντο. 

Μετ' Ολίγας πάλιν ήμέρας ελαβεν δ Κρούσιος νεωτέραν έπισrολfιν τοίi 

Μαρτίνου έκ Τ ι γ ούρο υ ( = νUν Ζυρίχης) συνιστώσαν αύτiρ συμπατριώτην 
; τι να έκ Φιλιππουπόλεως, Δ η μ 1l τ ρ ι ο ν τ Ο ν Ρ α δ ί γ ο υ. ΟΏtος ήλitεν είς 

Τυβίγγην δια τfjς πύλης, fiτις Ciγει είς τΟν Νέκκαρον 2 ήτο δΕ κομιστης ούχί 

μόνον έπιστολfjς τοϋ Λ α σκάρε ω ς άλλα όμοίως καl 'Ιωάννου ,Ιακώβου 

του Β ε ο υ ρ ή ρ ο υ έκ Φριβουργίου 3. Ό Δημήτριος εκ Φιλιππουπόλεως 

Ορμώμενος προσήγαγε καl συστατήριον του cΙερεμίου, Οπερ fφάνη είς αύrόν 

ούχl αϋδεντικΟν ά λ λ~ ϋ π ο π τ ο ν ... Καl αUτΟς έζtlτει λύτρα. "Η το Ενδεδυμένος 

1 ΔΕν ήtο ή τού γράμματος σφραγlς όμοία έκείναις, &ς fίδη έγνώριζεν ό Κρούσιοςι 
ιΟς λέγει. 

~ Μαρτίου 2 καΙ. 25. Ό Ν έ κ κ α ρ συμβάλλω ν τψ Ρήνφ διέρχεται διό τfις Τυβίγγης, 
τf}ς Στουτγάρδης. 

3 Είναι δ Ι. ]ακι:Οβ Benrer, καilηγψ:;t)ς τ& ν έλληνικών (Professor Graecιιs έν Fribιιrg) 
παρ' oii δ Κρούσιος άπΟ πολλοU δΕν εlχε λάβει έπιστολfιν καt έ{tλίβετο. Πολλάς έχομεν 
τoύtLU σπουδαίας διατριβΟ:ς τuπωftείσας ιiπΟ του 1585-1596. ώς γνωρίζω, περi Πλά
τωνος, 'Αριστοτέλους κλ. ~ο J. Ι. Βeuι·er-ηlίχετο αύτφ, ώς τfι 23 Σεπτ. ήμέρq; πέμ
πτη 1596 εγγράφει ό Κρούσιος έν τφ <Ημερολογί<!). 

l)Γecatuι· mihi 
r εϋγηρίαν 
I 
μετ« μήκιστον χρόνον 

εύ\Ι'ανασίαν 
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πενιχρώς, Εφερε δε πώγωνα βραχUν μέλανα. 'Ό Κρούσιος Εδωκεν αυτφ μόνοΥ 

πέντε β α~ ζ ίο υ ς κα.l παρέπεμψεv είς τΟν κατ~ έκείνο τΟ Ετος (1594) πρύτανιν ~ 
δπως τύχη καl παρ~ αύτοίi η τfις ~Ακαδημείας βοηδείας τινόςι ώς σύνη.fiες. 

18) 'Ανδρέας Λάσκαρις (1593). 

22. Έν σ. 629 τοϋ αύτοϋ τόμου τοϋ 'Ημερολογίου (Diaι·iιιm) 

άπήντησα: Graecor.um Ad νen tus.-"Έλληνες. 

Maii 16 (1593) lωι·a111 circίter 6 
vespertina a porta Ν ece:aria a 
me sunt introducti in l1ospitiun1 
Angelis e reg·ione Sang·eorg1ani 
fon tis. 

Andreas Lascareιιs~ ex uι-be 
Macedoιιiae Flιilippopoli est an
nforttm] 53 ι procerus, μεσαιπόλιος 
babebat sclopu111, portabat sarcί
nam. 
Martinιιs, ann[oruιn) 36 ad fu
turuιn diem S. Martini qui natus 
est brevior, μελανοπώγωνες. 
Anton1a, uxor 56 ] 
Helena filia [ 
ann[oruιn] 18 aιιt 19 

HaiJueι·ant conιιnendationes l[itte)ras ab Hiereιnia Patriarclιa ad 
ιne, et l[itte)ras a Cytlιeroruιn E[pisco)po Marg-unio, ad ιne, et ad Μ. 
D a ν i d e ιη HoesclΙeliunι, quas sibi Andreas furto ablatas, ab infideli 
famulo.aitjaιn cludu111. Clιarta111 quadanι habebat, a Margunio scriptaι11. 
Λύτρον collignnt 2.500 aιιreorn111. 

Έλλήνων Παρουσlα. 

~a ~Α ν δ ρ έ α ς Λάσκα ρ ι ς εκ Φιλιππουπόλεως Μακεδονίας 53 ετών είχε 

καl τουφέκιον, Εφερε δΕκαl φόρτον &ποσκευών, Ετρεφε μέλανα πώγωνα, ώς καl 
δ Μ α ρ τίνος .... Είχον συστατικδ: τοϋ πατριάρχου 1ερεμίου καl τοϋ Μαργου
νίου πρΟς τΟν Κ ρ ο ύ σ ι ο ν καl τΟν ~Ε σ χέλι ο ν [ιflς Αύγούστης] άπολεσ8έντα 

(κλαπέντα) ύπο τοίi dπίστοu ύπηρέτου. Συνέλεγον λύτρα (2500 χρυσοϋς). 
την δ' έπιουσαν, Ί]τοι τfi 17 !ν!α'1ου εν σελ. 535 εν ψιλογραφ(" επισυ

νάπτονται τάδε: 

Die 17 Maii (93) post 'prandiunι apnd 111e facta, a supradictis 
Graecis, Testndine111 ιnee.ιn (λαβουτο) pnlsavit bene et suaviter graeca 
D[omi]na Antonia et sequentia verba succinuit, qnae nιilιi vir ejus 
D. Andreas lωc scripsit. 

eo καλΟς καl φιλόξενος Κρούσιος ηύτύχησε μετ α τΟ Cίριστον τΟ όποίσν, 

ώς σύνη{}·ες fιv αUtψ1 προσέφερεν είς τοUς πρόσφυγας uΕλληνας, ϊν' άκούση 

κρουομένης λύρας κ α λ ω ς κ α l ή δ έως (bene et suaviter) ύπο τijς Άντω
νίας αύτfίς καl gσμα έλληνιστl- έν γλώσστι νεωτέρq, κοινΌ, ην πάση ~υσίq: 
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απο εrων1 ώς εΙπον1 προσεπά-8-ει ίνα έκμά&rJ καl έξέμα{}ε. Παρεκάλεσε J.οιπΟv 
τΟν ~Ανδρέαν σύζυγον αVτης ϊνα και τΟ q.σμα γραφfι εlς αύτόν παραδώσυ 1• 

Το ι).σμα i'χει ώς έξης: 

1. Πόσα θορο καl δΕ μVJ.o· r..αί ακοVγο καt απομένο· 

θορο καlρος δέ μού βουθα· χρία νε να σοπ{ιιο 

το{!α μού δίδι ο λογίσμοσ· γα κάθομε J'α κλέγο· 

καί J1d γιέγο 2 δίαλαλλιτijς να κάθομε 1'α κλεγο. 

6. μύρα κακd με ,αύρασεσ· καl ξεγαμVρασέ με 
πολ}.ϋ ΠΟ1'0' κα[ δf:1• μπορύσ· τd θέλο παθη ΠΕ με 3 

ο κϊρύε 4 ,ααρτύ1ιε μου· τΟ φρο11ύ,αοΙ' καίφαλ).ι 5 

πρέπον JJα σε προσέχοiισV όλλϋ μυκg·U ,αεγαλλυ: 
ο Θέος νd σέ πολλύχρονα· έσέJΙ και τα :πεδrri σου· 

10. μαζV με τί γί1'εκα σου· καϊ ολλίίν τU σύιιτροφιιi σου 
Εγο ί πτοχύ Σ ευ.υJ•α Ι; αγτόJιια ΒύτζιμάJια: ί 

12 εκάμα και εγραψα σϋ αφτο το λλυγο γραμα ι; 
δοVλος τVς κϊριότϋτα σοV. 

Αντρέας Δασκάρισ εν Φvλλiπο 

.πολέοσ ματζϋδόνύασ : Vοσ τοϋ 
κί'ρϋοv Αλεσαντροϋ, 

'Ύ πΟ τήν ύπογραφήν, ώς έν τψ παραη&εμένφ φωτογραφικψ πίνακι δια-

1 Προσπαδ& 'ίνα συγκρατήσω την κατα τόν Άνδρέαν, τόν &μα8έσι:ατον, όρ'δογρα
φtα·,·, χωρίζων ι:ούλάχιστον τάς λέξεις πρΟς εύκολωτέραν δ.ντίληψιν. Ό Κρούσιος έν τfi 
f1νω &κρfl 1 τfι άριστερq:, σημειοUται γερμανιστί καi λατινισιί. Lauten.scblagung, in 
testudine ιnea ιnajoι-e (= ύπόκρουσις είς ηΊν έμην μεγ6.λην λύρα ν). (= Ό· Κρούσιος 
1Ίγάπα τη ν μουσικΥιν φωνητική ν τε καί δργανικ1]ν). 

'Εγράφη η δη καί έπανελήφδη άνωτέρω ύπ' έμού δrι ό Κροίισιος έκ τ&ν παραγενο
μένων αύτφ ζ η τ ε {α ς κ α i έ λ ε η μ ο σ ύ ν η ς ε ν ε κ α, Έλλήνων, cx ι1uornιn orc, ea, 
φtae aιl hodieπ1a111 COrnιptanJ (;ι·aecanι lingtιatn μeΓtinent, aηηοtανί)· έπωφελείτΟ 

σχηματίζων λεξιλόγια, της όμιλουμένης συγχρόνου έλληνικfις γλώσσης έν ταίς πόλε
σι ν, έξ ών ούτοι nρω]ρχοντο. Οϋτιο καί έν τfj Τ u r c ο g Ι" a e c i a άπα\•tώσι είδήσεις 
καΙ λέξεις. (Turcogι-. 210} κατειλεγμέναι, είiρον δΕ καi έ\' τφ ύπ·' &ρ. γ ρ. Μβ 37 χειρο
γράφφ ti]ς Τυβίγγης. Ά ναφέρω τοϋτο, διότι άκριβ&ς εχει τl]Ύ λέ'ξιν έκτοτε σημειοuμέ
νψ•, περί του λαβοi.iτο. 

c'Εν τcfι Μουσείφ μου, λέγει ό Κρούσιος vocabιιla ι-enιm nιilιi inιl]cata: λαβοfiτο, 
testιιdo musica, lauten· φ ή κ η (ρω {)· 1] κ η) τ ο i.i λ α β ο ίί τ ο, tl1eca testtιdiιιis .. , 
χέρι τoi.i λαβοίίτο ... κλειδία ι;ού λαβοϋτο, aut φίλλες οί κόλ
λα β ο ι. die ~νirbel. Β έ μ α τ α (pro δέματα) vel σ η μ ά δ ι α., lig<ιιniιιa testudiιιis. 
Χ ό ρ δ ε ς fiιies, saiten τ Ύι ν πρώτη ν χ ό ρ δ α ν, ιuaxinιa clιorda .... ίi κ τ η, Εγώ 
δε ξορδώνω της χόρδες, oι-dino fides, να παίξη caιιeΓe fidibns, λύρα, ein Geig· ... 

Ό Κρούσιος Ciνωθι=γένωμαι. 
8 Ό Κρούσιος &νωfiι dic mί [hiJ, ι,;iπέ μοι. 
~ "Ο Κρούσιος CiνωΟι ώ. 

-~ ·οκρούσιοςCiνωθιΊ'i φρονίμη κεφαλ{J. 
6 ·π π τ ω χ 1l 'Ε λ λ η ν ί r,. ·ο Κρούσιος Ciνω'fi"ι, ώς διέκρινα, έγραψG ιu i s e r a 

Graeca. 
7 'Ο Κρ. κάτωfiι: τι) Ολίγον γράμμα. 7 = δοϋλος της κυριότητός σου καt ίiτtεται 

κ&τω-6ι {1 ύπογψ.ιφη του γράψανtος 'Ανδρέου. Περιεργίας χάριν σημειούσδω δτι ω έν 
τοίς στοίχοις τούτοις δΕν ιiπή\'tησα. 

God Tubingensis τ. IV σ. 535 (Diariωη). 
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βλέπει ό έν τ<$ σημείφ τούτφ &ληflώς έπιεικf]ς άναγνώστης1 ίδιόγραφοι λατι
νιστl καt γερμανιστl σημειώσεις δίδουσηr 1iμϊν Εξηγήσεις τινCις καl περl της 

περιβο!ιfjς τών γω'αικών (mu1ieres) τΟΟν χρόνων Εκείνων. 'Ό λόγος περl τfiς 
~Α ν τ ω ν ί ας. «λευκΟς πέπλος ύπfρ κεφαλην Uστις ύπερ τοiις ΟJμους εμπρο

σ8έν τε καl Οπισ{}εν κατέρχεrαι· λευκΟν περίζωμα (F ο r s cl1 ίί r t z = ποδιι:Χ) 

λεuκαt χειρίδες μάλα Ικανώς μακρaς Ι'χουσα(ι) τaς ρίνας (beηe ηasutae).» 

'Έναντι δΕ Εν τfι &ριστερ~ lf!q. κάτωΗι Εν μόλις διακρινομένοις μικρο

σκοπικοίς γράμμασιν άναγινιδσκονται κατ α κά-θετον διεύflυνσιν « Hanc can
tilenam Antoniae Vicimanae cunι oratione c1e Friderico Ι Barbarossa 
edidi 29 Sept. 1593 Tubiηgae" 1 &μέσως δi; vπο η]ν σημείωσιν όριζον

τίως 'Αλεξάνδρου.» [προς έξήγησιν τfjς όπογραφi'jς του 'Ανδρέου]. 

Ή μικρα αϋtη σημείωσις Εδωκέ μοι dφορμiy'' ϊνα ούχl μόνον Ερευνήσω 

εlς τ!jν βιβλιογραφικljν τών του Κρουσ(ου Ι'ργων σuλλογι]ν μου η]ν έκ Τυβίγ

γης, άλλ&. κα'ι άπευ&υν{)·ώ rοίς &ρμοδίοις παρακαλ&ν ϊνα μοι διαφωτίσωσι 

καl τοϋ βιβλίου υπάρχοντος, άντιγράψωσι τΟ τ ρ α γ ο ϋ δ ι αϋτΟ τfjς ~Αντω

νίας ηλπισα δτι Εν τψ έντύπφ 'ίσως άπαντq: πληρέστερόν τι καl &κριβέστε

ρον.· Ό καλοκάγα&ος φίλος κ. \ι\1. Sclnnid είς μάτφ' ήρεύνησεν Εν τfi 

Βιβλιο&ι]κυ, καi f]to ό άρμοδιώτατος, ώς γνωρίζομεν ολοι .... Τέλος εlς τijν 
Δημοσίαv Βιβλιοι'Jήκην (Staatsbibliot1Ίek νϋν) του Μονάχου, έξ ι]ς πάλιν 

Cf.λλα τοίi Κρουσίου έλλείπουσι- τΟ ζητούμενον εύρέ-&η άκριβώς ύφ~ οΥαν 

σημείωσιν l'yραψα-GernJ. G. ω;,, 4"-ό δε συμπαι'Jijς ήμίν τοίς "Ελλησι 

καi γνώριμος κα&ηγηη]ς κ. Α. HeisenlJerg, dρχαίος φίλος, εf>ηρεστιj&η fνα 

λύση _τα &πορούμενά μοι. Και τοϋ μοναδ ι κ ο υ τούτου &ντιτύπου .πλήρη 
τiμι περιγραφtlν έπέστειλέ μοι καl τοίi Q.σματος άντίγραφον μεrα τfjς λαrινι

κijς μεταφράσεως καl τών παρασελιδίων έξ1JΎ11σεων. ΠοU ήδύνατό τις Υνα 

φαντασθfl Οτι Εν τεύχει, δπερ περιλαμβάνει τΟν Λόγον « ... de iιnp. Ron1. 
l<'riclerico AhenolJarbo, ve] Barbarossa et studiosorunJ )Jrίvi]eg-iis offi
ciisque Oratio, 1Ίa1Jita iη ΧΧΧΧΙ Magist!'Ol'Ulll Creatione, ΧΙ ca1. 
SejJteηιb. XCIII Tybiηgae, iJ' &παντήσυ διαφορώτατον θέμα, το περi 

τfjς εν Τυβίγγη παρουσίας τών cE λ λ ή ν ω ν τ ο ύ τ ων 2. 

Άνάγκη ϊνα έv τφ σημείφ τούτφ άναγράψω ώς Εχουσι και τα περl 

1 Την πλήρη άνάγvωσιν τijς σημειώσεως ταύτ;ης Οφείλω είς τΟν φίλτατον κ. W. 
Schroid,τόv γνωστότατον κα6ηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου τfίς Τυβίγγης. , 

Vicίmana τΟ οίκογενειακόν της Ά ν τ ω ν ία ς Επωνύμιον. Βλέπε στίχον lloν τοϋ 

{iσματος. \Vitzeιnann εtναι καί γερμανικΟν οίκογενείας επωνύμιον. 

2 ΔιΟ: τοίίτο έπέστηοα άλλοτε τήν προσοχi}ν τώv φιλολογού\•των iστορικών και μαρ• 

tύρια εδημοσίεuσα· Οtι είς τα τύποις έκδεδομένα έργα τοϊί Κρουσίοu πολλαi εlδήσεις 

άπεσπασμέναι περi τών ·l]μετέρων πραγμάτων δνίοτε ά\'ευρίσκονται. 'Ιδιοτροπία τοϊί 

Κρουσίου. Νέα α.iίτη μαρτυρία. 
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αύτών έπιφιεlς τΟν λόγον είς τΟν Κρούσιον κα1. είς τΟν άναγνώστην δια τού-

1ων τfιV συμπλήρωσιν τών προειρημένων. , , 
Μετ'iι τΟΥ ΛόγοΥ, τα δύο Επιτάφια Επιγράμματα έλληνιστι και 

], α τ ι ν ι σ τ ι (διil τΟν αUωκράτορα Φ. καl την αϋτοκράτειραν Βεατρίκην) τ Ο ν 
τ 0 ν ι σ μ Ο ν τών έπιταφίων τούτων ιnusίcis notis εlς 15 σε~.ίδας μtl σ~,ναρι-8-
μουμένας μ ε τ α τΟν κατάλογον τών &ναγορευ{}έντων μ α γ ι στ ρ ω ν, επον~αι 

<Graeci Tybiηgae XVII Maii CI::J IJ XCIII, ex urbe ~~cedonιae 
Phi1ippopo1i, quoηdaιn ab Alexandri J\!Iagηi patre rege Pbιlιpp~, co~· 
dita qui 350 aηno aηte CJ1ristnω vixit, Α η d r e a s L.a s c a r ι s, vιr 
53 annorurn, μεσοπόλιος, proceι·us εUγενέστατος Ιιηperιο Theod~rus 
Lascaris iη nrbe Bithyniae Nicaea MCCIII ]Πaefuit .... Α η t ο n ι η a 
ν i c i m a 11 a PhiJippopolitana, uxor Andrea, annorum 56 εUγενεστάτη. 

Η e 1 e n a, fiJia, παρ-θένος circiter 18 annorum. 
Μ a r t i η u s, Andreae nepos ex fl"atre, :36 annorum. 

Honιines honesto aspectu et bene ιnorati. 
Eleenιosynaιn colligebant magnae sιιn11ηae, qua se ~t capti v.os 

ex sua faιni1ia apud Turcas redinιeι·eηt, quod quodaω captιv?s Clιrιs
tianos occu1uisseηt Philippopo1i, liberandi causa. Ideo oηnJιbus foι·
tunis suis exuti et in trienni custodia asservati fuerant. Sic testaban~ 
tur Jiterae. OnJηes, Jιoneste vestiti, 1ibera1i facie· ιnu1ieres habitu 
Venetarum patricioruιn. Comωendaverat eos etia~ Cytheroruι~ι epιs: 
copus Iνlaximus Λiargunius Venetiis ~ivens, nob,ιs not~s. Ευ , κατα 
δύναμιν α-bτοUς έποίησα παρόντας, καl γραμμασιν συ~εστησ~ α~ε~χομενου~: 
Literas dedi Stutgardialll, ad Paululll Sauteruω, ι11ust~·ιssιll!ι. co11egn 
ιnusici consorteιη virunι 11uιnanissiιηum, et ad nobι]enι νιι·uηι η. 
Burc11arduω de P~rlichiηgeη ... et Caηstadii praefectulll, ubi patria 
quondall! Illlp. Friederici Ahenobarbi [eννοεϊ τ~ν Βαρβαρόσσαν] ηοs~rι: 
... D. Antoniae cantilena. quan1 accιnebat meae testndιnι 
ωusicae (Λαβοϋτο vocant lιodie) quaιn satis sc~te et_suavite':' pu]sabat: 
quamvis triennnίunι cunι suis in carcere Turcιco fιtι~set, ub_1 ?e~tes eι 
a barbaris excussi fuerant. Sunt autem versiculi quasι Iaιnbιcι lιng·uae 
1ιodiernae vulgaris. πολιτικοί, nominati. Vocales synaeresi coalescunt. 
Systenιata sex. Interpono iηterpretationenJ ad verbunJ. 

ι. Πόσα θωρώ κα1 δ!: μιλώ 
καi Jκούγω, και απομένω ι' 

Θωρώ καιρός, δέ μοι βοηθii 
χρείωιε ~~α σωπέ1ιω, 

παρσ.σελι'διοι σημειώσεις 

Ρ1·ο, θεωeώ oiιδfr δμιλώ. 

pro, υπομένω. 

Pro, καιρό1•. 

pro, χρεία έ'vαι ί'J•α nιωπώ, 

Δ•αι, p1·o f.στι. 
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2. Τόρα μοι. δίδει δ λογισμΟς 
J.Yd κάθωμ.αι, JΙd κλαίγω 

Καί νd γι.έ1'ω διαλαλητf]ς 1 

!{ά κάι9ωμαι, νd κλαίγω 

3. Λfοϊρα κακ rl με μοίρααt;μ: 
και ζω·α,ιωίρασέ με. 

ΠολείποJ•Ο κα(. -δέ1• ,aπορείς, 

τd θέλω πάθει, πέ με 

4. "Ω Κύ.οιε Λfαοτίιιέ aov 
~ '- ' ' 

τΟ φρό1•ιμο1ι κεφάλι. 

Ιlρέπο1• νά σε προσέχωαι 

Ολοι, μικρο} μεγάλω . 

f). ~ο θιδς γά σε πολυχρόνr'i .· 

έσέ1? κα( τά παιδιά σου. 

· Α1αζl μl:: ηj γυγαίκα σου 

6. 

κα(. δλλφ' τfj συJ•τροφία σου. 

"Ε ' ~ ' ~ "'Ε'λ :..γω η πτωχη η Λ ηνα, 

~AJ•τrinιιa ΒιτζψάJψ. 

"Εκα.αα, καl έγραψά σοι 

αΔτΟ τΟ λίγο γρrλμμα 

Pro, 11ί.αίω. Klaκe. 

!Ί·ο. ιϊ. μέί.ί.ω π.αθε7ι·, 

Η(Πέ ,llOl' 

Haec περιπαθ-ώς (dulci ad coιηιniserationeιη affectu, quarti toni) 
clecantabat bona ιnatrona, semel atque iteruιη: de suίs aerU1nnis con
que~ens: et ~τatias (I>osterioribus veι-siculis, ex teιnpore a se, ίuνante 
111aπto, factιs) ag·ens. In discessu ο'ι περl nlν ~Αντωνίαν: ό Κύριος σένα 
φυλάοι: τΟ σΟν Οvομα, εν παντl τόπω. 

Fuerat l1όc die in Ecclesia no~tra et laudabant Litaneiae cantutn · 
~hristus Optiιnus Maxiι11us affictae Ci-raecίae n1isereat11ι-: et Ιιιc~ 
ιpsanι sincera S. Evanκe1ii i11uιninet. Αιηeη. 

. Descendens auteιn in Asianι 1189 Barbarossa Plιilippopolin et 
Adna.noιJo1ιn urbes tι-ansiit. Hodie eas ρossίdent et securi a nobis 
Turcae sunt». Finis. ' 

~Ενταίi{}α καταλ1lγει και ι) περl τfiς ~Α ν τ ω ν ία ς ύπόμνησις. Οί .,Ελλ1 _ 
νες • ' λ ' ' ~ , 1 , ο~το~, ω: κα ο~ χριστιανο~ αποχαιρετιζοντες τΟν φιλάνftρωποv Κρούσιον 
και ει~ τη; εκκ!.η~'ιαv με~έβησαν, εψαλον εύχfιν δπως δ "'Υψιστος τfj κατατε
ifλι~μενη ~λλαδι ιλεως γενηται .... Ένrαϋ3α τελευτ~ καl το μο,αδικον βιβλtον 
μετα μικρον παροραμάτων κατάλογον, με8~ Ον καl ή εtκο)ν τοϋ Κρουσίου, 

1 Ό Κρούσιος Επεξηγείται λατινιστί: 1neae nιiseriae. 
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δι~ ή ς, ώς γ\·ωρίζομεν, π ε ρ ι π α-& ώ ς καl αUτΟς έκάστην Εκδοσιν βιβλίου συνη
.aέστατα .έκόσμει 1. 

* 

Αύγούστου 28 die h (=ήμέρς< σαββάτου) sereno (= αΗ!ρί!!) τοϋ 1596, 
ό Κρούσιος σημειοίiται τijν δι<'< τijς πύλης Lustnoνia τijς πόλεως Τυβtγγης 

παρ" αϋτψ παρουσίαν ... "Έλληνος έκ Κρήτης .Γεωργίου Λουβίνα 
(iiιtroduxi Graecum, Georgiun1 Lublnam Cretensem). ΟΏτος μετ& τfιν 
iJποβολfιν τών πιστοποιητικών (14 Φεβρ. 1595) καl την εξιστόρησιν τώv περι
πετειών αuτοu λέγει, ώς ό Κρούσιος έγγράφει εν τfί σ. 116τι-117η τοϋ Ή μ ε

ρολογίου του fτους τούτου 1Salutari 1 n1e ait ab Andrea Lascari 
Ratisbona 2 Venetias eunte, et Ν ί co 1 a ο R ]ι a 1 e, Venetias colentibus. 
"Εν σuνεχείQ. ό Κρούσιος Εξακολου-3-εί: Cum Lascari 1necuιη fuisse anum 
et κόρην. Trecentos Ducatos jaιιι dedit: ad!ιιιc 300 co!ligit. Captus fne
rat 11011 procul a Coι·cyra, ιηercaturaιη exercens: in deserta insula 
Sasno' captus vento non flante a Piι·atis η κορσάρων (οϋτω) 6 nιyopa
rones Jιabentibus. nuctιιs in Africanι, et Constantinopolin et VarnaΠΙ 
δι<'< τijς μαύρης 1Jαλάσσης. Ibi (εν Βάρη] δijλα δfι) J annitzarus quidam, ex 
Chι·istianis ortus ... reden1it eum. Debet eι adhuc 300 Ducatos, nam 
300 priores janι co!legerat ... 

Άνεχώρησε τυχων βοη1Jε[ας καl συστατικών. Erat, &ναλφάβητος ... 
"Εν τψ Clvωftι μνημονεuftέντι Καταλόγφ, δν άπήντησα εν τψ χειρο

γράφφ Μβ 37, τών προσελι~όντων τij) Κρουσtφ 'Ελλήνων προς ζητεtαν, 

ση μειούνται τάδε: 

Anno 1593 Mai 16 et 17 duo ex Phi1ippopoli: Lascares: Andι·eas 
et ejus e frater nepos Μ a r t ί η u s, atque Andι-eae uχοι· Antonia (testn
dinem n1usicanι meaιη pulsans) et fi1ia Helena νirgo. Fanιulus eoruιn 
Lndovicus Fuzus Sabaudus.» {=εκ Σαβαυδ(ας). 

Έκ δε τijς σ. 237 τοϋ VIII νόμου τών Άπο μνη μ ον ευ μάτ ων, &τι να 
συνεχίζουσι τd τού 8τους 1598 καt περιέχουσι τι! τοϋ Ετους 1599 ό Κρούσιος 
απο στόματος Δημητρίου Γεωργίου, του έξ ~Ιωαννίνων, έμπόρου 

προσφυγόντος αύτiρ έπληρ0φορήifη δτι ό Άνδρέας Λάσκαρις ζfi εν 

1 Περίεργον είναι Ο τι κ α:τ α τ Ο 1593 έκτΟς τοiί μοναδικού τούτου βιβλίου Εξεδό-θη

σαν: τoii αUτοϋ: Oratio de regίna Irena vel Ma.ria Gι·aeca καi Conciones dnae Sttep
fiιιs et Breιιtiιιs με-6"' έλληνικfjς μεταφράσεως, Τυβίγγη. Μάτην πρΟ έτών άνε'ζήτησα 

πρός &γοράν, πρΟ πάντων τΟ περl. Είρήνης, δΕν είιρίσκονται."Ορα άνωτέρω Εν ση μ. τfjς 5 §. 
2 Ratisbona εlναι ή νίίν Ρεγενσβούργη. 
3 ΕΙναιή διαβόητος Σάσσων, ή ερημος νησiς κατέναντι τfjς Α'όλώνος (Va1ona) 

καt τής άκροτάτης άκρας τών Κεραυνίων ή ίστορική €νεκα τής παλαωτέeας διπλωμα· 

τικfις στενότητας ήμών.! 

ΕΠΕΤΗΡ!Σ ErA!PEΙAr BvZ~NT Σ.ποv:ωΝ, litoς 1-;Ό 1 ι 
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Παρισίοις. Dixit Deωetrius, Audrea1n Lascarin (q: 1593 mecnn1 
fuerat) nunc Parisiis vivere. 

19) Νικόλαος Λάσκαρις (15.93). 

23. Ό πρώτο ς διδάσκαλος τfjς άρτισuστάτσu έλληνικi'jς σχολijς εν 
Βενετίq; κατα τΟ 1593 1. 

20) Χρύσαν-D-ος Λάσκαρης (1629). 
Chrisanto Lascnri 

0-δτος άρχιεπίσκοπος Λακεδαίμονος (arciνescoνo di Lacedemonia) 
ίδίrt χειρi ύπογράφει εγγραφον &φορών είς Δ η μ η τ ρ ι ο ν Κ υ ρ ι α κ ο ϋ, τΟν 
Κωνσταντινοπολίτην, υίΟν ~Ιωάννου ΚυριακοU καl Παυλίνας, είσεΗΜντα 
πρΟς σπουδdς είς τΟ έν Ρώμη γvωστότατον έλληvικΟν Κολλέγιον. ~Ενεγράφη 
κατ Ο: τΟ 1627 εϊς ήλικίαν 25 έτών, fiφερε δε τΟ έπί8ετον Φ α λ η ρ ε U ς 
(PlΊalereus) 2• 

21) Λάσκαρης (1641-1643). 

24. Άπήντησα έν πατριαρχικψ κώδικι ύπ~ &ρ. παi~αιΟν 339. μέγα ν 
Λ ο γ ο 3 έ τ η ν 3• 

Μέγας Λογο3έτης τfjς Μ. 'Εκκλησίας Λάσκαρις κατ& το 1642 
lιπογράφει άμέσως μετ α τΟν Μέγα" Πρωτοσύγκελλον Εν έγγράφφ Π έ τ ρ ο u 
τ ο ii Μ ο γ i λ α, δπερ έπl κεφαλfjς κυροί δ Πατριάρχης Π α ρ 8 έ ν ι ο ς, κεχρο
νισμένον καl Εν Sτει σωτηρίφ χιλιοστψ έξακοσιοστφ, τεσσαρακοστψ δευτέρφ 
έν μηνl μαfφ, ίνδικηώνος δεκάτης.» 

ΤΟ Εγγραφον εύρίσκεται έν τέλει βιβλίου σπανιωτάτου «"Α & α ν α σ ίο υ 
Qήτορος ίερέως του Βυζαντίου>>, Οπερ περιγράφεί ό .Leg·rand -ι_ 
Τοϋ βιβλίου τούτου τΟ τέταρτον μέρος έπιγραφijν φέρει μόνο ν λατινιστl 
τήνδε: 

Δ. Α t !1 a η a s i i R lι e t ο r i s p r e s b y t e r i Β y z a η t i i anticaιn
ρanella ίη Coιηpendiuιη ι·edactus adveι·sus JibruΠΊ de censu rerum 

1 

Βελούδου, 'Ελλήνων Όρftοδόξωv 'Αποικία Εγ Βενετί~ σ. 104:. ΤΟ άξιόλογον 
τούτο βιβλίον δεν iiχω παρ' Εμοi πρΟς vέαν Εξέtασιν καi σuμπλήρωσι1•. 

2 Legrand, ΑUτό&ι σ. 288. 

~ Γ ε δ ε ω ν Μ., Χρονικά Πατριαρχίκοϋ Ο'ίκοu καi Ναοίί, Κωνσταντινοuπόλει, 1884. 
'Έχει ετει 1630-1643. Λ α σ καρά κ η ς, μ ή κατονομάζων τΟν κώδικα. 'Η έμή &ρί{}μη· 
σις .(339) εtναι η πρό 40 έτών κατό. τi]v Επισκεψίν μου έγγεγραμμένη έπt τοίί κώδικοι; 
παλαιά. 

"' BibJ. Hellen. δευτέρας σειράς τ . .8' σ. 82- 86. ΤΟ βιβλίον ε'Οτυχώς εlδον καi περι• 
γραφijν αUτοϊί πληρεστάτην Sχω άνuγεγραμμένην tίi 20~26 Mαtou 1898 έν Κωνσταντι~ 
νουπόλει. 

\ 

Λασκc!ρεις 1400-1869. 163 

et J\1ag·ia. Parisίis, ex t)Tpis Jιιliani Jacquin, vιa LatoιηoruΠΊ .. propre 
Sorboιianι MDCLV, cιιιη approbatione. 

Εtς )!ον σ. 28, ών &πο τfjς 3- 28 ήρι{}μημέναι. Το πρώτον φύλλον 
εχει τfιν τιτλοφόρον σελίδα πλήρl~ την δευτέραν Clγραφον. 

~Εκ του βιβλίου τούτου δΕν ι'"tεωρώ dσκοπον ϊvα φέρω είς τijv δημοσι

ότητα τό περl οίί ό λόγος ltγγραφον, ού ηlν ϋπαρξιν ό μακαρίτης Legτand 

δΕν Εκρινε καλΟν ϊνα σημειώση, ώς Εσημείωσε την πρΟς τΟν Γαληνότατον 

καl φιλόχριστον τών Γάλλων τε καl Ναβαρραίων βασιλέα χριστιανικώτατον 

Λοδόικον ... ϋπαρξιν Επιστολfjς Εν έ λ λ η ν ι κ fi ά π τ α ί σ τ φ του πατριάρχου 

Π α ρ ι9 ε ν ίο υ, ι κεχρονισμένης Εν Κωνσtαντινουπόλει; 12 .ί\1αρτίου 1643». 

ΤΟ Εγγραφον και δια τ1lν σειρr~ν nnν Uπογραφών άξιοσύστατον, εχει ώδε: 

Παρ#ένιος έλέφ Θεοii Άρχιεnίσκοπος Κω11 ΟΗ"1J'τt1'ΟVΠόλεως 

1Υέας Ρrf>μης καl ΟlκουμεJ•t.κός πατριάρχης. 

Tfj συνοδικfj ταύτη έπιστολfJ του πα\'αγιωτάτου πατρΟς καΙ ποιμέν,..,ος 
ήμών πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως συμφωνWν έν πάσι καl συνα~νων 

έγcΟ Πέτρο ς δ Μ ο γ ί λ α ς, ταπεινΟς &ρχιεπίσκοπος μητροπολίτης Κιοβου 

και Άλανίας καl πάσης Ρωσίας, Εξαρχος τfjς λαyρας Πιεδζαρίου, Uπογράφω 

ίδίq. χειρl δι' έμέ τε καl έκ προσώπου πάσης τi)ς έν Χριστψ Έκκλησίας τfjς 

Ορθοδόξου καl κα-.<Jολικfjς τής οfJσης έν τfJ μικρg Ρωσίq.. 

~ΑiJιανdσιος Πουσίνας, επίσκοπος Λουκεωρίου και 'Οστρογίου. 

"Αραένιος Ζ~λισβόρσκιος, έπίσκοπος Λιουπάλεως 'Αλωιίαςι και J(αμι. 
J•ικίας καi Ποδωλίας. 

.Σίλβεστρος Κόσσοφος, επίσκοπος Λfστκσλα6ίας1 'Ορσίας καi J.1fωγιλα6ίας. 
<Ο ~Ηρακλείας Ίωωινίκιος ό Χαλκηδόνος Παχώμιος 

ό Ααρίσσης Γρηγόριος ό .Σερρών Δαvι,ηλ 

Οί έπίτροποι 

Ο Κ vζ ίκοv 'Άνθιμος 

ό πρώην Νικαίας Ιlορφύριος 

ό KoρlνDov Γρηγόριος 

ό Φιλί.π.πων Γεράσιμος 

δ Χίου 'Ιερεμίας 

τής Συνόδου. 

ό Νικαίας Πορφύριος 

ό Προύαη ς Χρύσανθος 

ό Βιδύνης Σωφρ()γιος 

ό Φιλιππουπόλεως Γα6ριrιλ 

ό Λήμνου Ίγ1ιάτιος 

' Π α ρ I} έ ν ι 0 ς δ Γ έ ρ ω ν 1639- μεσοUντος τοϋ 1644. Ί-Ι πρΟς τΟν Λουδοβιχον 

τόν ΙΔ' έπιστολi] έκtί'fi"ησιν &παντητικώς εtς τι:/. ύπ' αVτοϋ διαμηνufiέντα περi. ένώσεως 

ότι ... δ κρατών ήμών, )]ν τούτου αϊσflηται, κα'fi"αίρεσιν τούτο νομιει τfις, αVτοϊί ~uν~· 
σtείας καi ήμάς πάνtας &πολέσει· εί δέ τό σΟν {}εοτήρητον κράτος εϋρη πορον .. · Αξια 

δημοσιεύσεως κατ' έμε καi αϋtη εν δεδομένη ,εϋκαιρ.ίq.. ' ' " ' , , ' 
Π έ τ ρ 0 ς δ .Μ 0 βίλα ς, μ. Κιέβου συνεflετο Ομολογιαν πιστεως, ην η εν Ιασιφ 

τοπικt) σύνοδος έπεδοκίμαοε· δρα L e g r a 11 d, BibJ. Hellt:n. σειράς δευτέρας τ. Β σ. 

202 δρα εν τn σελ. 212 αύτό-θι και τt)ν ύ;ωγραφη" τοϋ ήμει;έροu Λασκάρεως άμέσως 
μεtd τοι'ις άρχιερε1ς πρώτο u, 
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Βαρλαάμ, μητροπολίτης .ΣοδζάΟας καi, πάσης Λ1ολδο6λαχίας καl έξαρχος 

Πλαγιω·ώ1'. 

Ε1iλ6γιος, έπίσκοπος Ρωμά-ι,ου 

"Ανασ't'άσιος, έπίσκοπος Ραδοουδζίου 

Γεώργιος) l:πfσκοπος Χουσίου 

~ωφρ6νιος, Σερομό1ιαχος καi καθηγούμε1•ος rijς 1ίyεμο1•ικijς μογijς τών 

Τριώ1' ίεραρχώ11 τijς έν Γιασίφ Λfολδο6λαχίας. · 
ό κijρvς τοV Εύαγγελίου Μελέτιος 2vρίγος, 'iερομό1'αχος 

δ μέγας dρχιμαγδρίτης τijς JJ{εγάλης 'Εκκλησίας Φιλόiiεος 

ό μέγας πρωτοσύγκελλος ι> Νικηφόρος 

ό μέγας Λογοθέτης » » >> Λάσκαρης 

δ μέγας οlκοJ'όμος » >> Χρισt:όδοvλος ίερεVς 

ό μέγας σακελλάριος » » Θεολόγος ίερεVς 

ό μέγας χαρτοφύλαξ ΕVσ-ιά-IJ.ιος ίερεVς 

δ μέγας 'Εκκλησιάρχης Δανι7]λ 

ό 1'ομοφύλαξ >' Παeασκευίiς ίερεVς 

δ σακελλίου )) )) rεώργιος 

ό πρωτέκδικσς » » Θωμfiς 

ύ πρωτσJΙοτάριος » Φίλιππος 

δ μέγας πριμμικήριος Φiλι.ππσς 

ύ δικαιοφύλαζ Μιχαiιλ 

δ μέγας διερμψεvπ)ς Ράλης 

ύ λογοθέτης » )J Νικ6λαος 

ό ιjπσμ1'ηματογράφος 

ό πρωταπσατολάρισς >> 

ό J.ογοθέτης του γενικού )) 

» 

ό νστrίρι.ος η]ς Μεγ&λης 'Εκκλησίας 

Κωνσ'ι"αντίνος 

Κωνσταντίνος 

Χeυσόσκουλος 

Δημήτeιος 1 

22) Σvμεd>ν Λάσκαρης (!6Ul) 
Sίmeon Lascari 

25. Ό ΣυμειΟν Λ&σκαρης, aρχιεπίσκοπος Δυρραχίου καl Δαλματίας 
(di Durazzo e Dalιnatia) καl Ι!ξαρχος πάσης 'Ιλλυρίας (essarco di 'tutta 
IJ11ria) δπογράφει πιατοποιητικΟν δια τΟν ΚωνσταντίνοΥ ΜαυρουδfΊν, 
έκ πατρΟς μSv Θεσ.σαλοηκέα έκ μητρΟς δΕ Κύπριον, γεννη-θ·έντα έν Τύνητι, 

(1643) ε!σαχ{)έντα ε!ς το Ηληνικον Κολλέγιοv τίjς Ρώμης." ίερω
{) έν τ α καl τfi εfινοίq. Λουδοβίκου ΙΔ' καl ε!ς μητροπολίτην Κιτίου τijς 

1 Ώραιον άντίτυπον τοϊι σπαvιωτάτου τούτου βιβλίου ίιπάρχει έρμετικώς φυλατtό~ 

με,•ον έν τi1 βιβλιο~ήκη τοU Ι. Μεωχίου τοϋ Π. Τάφου Κωνσταντιyοuπόλεως ύπ• άQι{Ι·, 

'Εντύπων; Θεολογικών Δ'. 88. 
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Κύπροl• π ρ ο α χ 3 έν τ α. Καυχάrαι δ 'ίδιος είς έπιστολ1)ν πρΟς τΟν γ α ληνό. 
τατον ~ύριον κύριον .Λουδοβίκον δημοσιευομένην παρ& Legrand, 
(τ: Ε' δευτέρας σειριΧς σ. 402. 404) δ τι 'γνησίως καi όρ{)οδόξως ώς τέκνον 
τijς ρωμα'ίκfίς έ)tκλησίας, την εVσέβειαν κηρύrτων οUκ ή μέλη σε ... » καυχάται 
Ο τι καΙ. τοiις «ύπεναντίους φυγαδεύει, καΙ. τοVς σ χ ι σ μ α τ ι κο ύ ς, οϋκ δλίγης 

, , ~ , "Α , , ι 
δαπανης γενομενης εις τους γαρηνους χρηματων ... ». 

23) Γεώργιος Λάσκαρης (1671). 

26. ey πογράφει dφιέρωσιν Εν β ι βλίφ σπα,•ίφ περl. τοϋ αϋτοκρατ. ο'ίκου 
τwν Λασκάρεων (dell' Iιnpeι·iale Familia Lρ,scari) έν Μεδιολάνφ κατα το 
1671 τυπω1~έντι είς 4ον. 

Την τιτλοφόρον σελίδα κοσμοϋσι τα οίκόσημ.α Αύστρίας καί 1\fα,•τούης 2
. 

24) Λάσκαρης (J(j95). 

"Αναστιίσιος ό Γόρδιος άπΟ ~Ανατολικοϋ γράφει έπιστολην Λασ

κάρε·ί κατcΧ τΟ 1695. 
'Αγνοώ, μάλισcα ένταϋftα διατρίβων, έάv που ή έπιστολη αϋτη έδημο· 

σιεύθη· Εξ αUτfjς 'ίσως -θό Εποριζόμε-θα είδήσεις τινός περl τοU Λασκάρεως 
τούτου. Μνημονεύεται παρa Σά{)ιt, Μεσ. Βίβλ. τ. Γ' σ. 537. 

25) Λάσκαρις (1701). 

'Εν Πατριαρχικφ κώδικι παρ ι\ Γ ε δ ε ω ν (Χρονικά Πατριαρ"χικοϋ Οrκου 
σ. 195). Καl 1703 κατ' i1.λλας σημειώσεις μου. 

26) Λασκαράκης (1720 -1721). 

26. Πρωτέκδικος τi'jς Μ. τοίi Χριστού 'Εκκλησίας, μη &ναφερόμενος έν 
τφ Καταλόγφ κ. ΓεδειΟν' f\το Ι!ξαρχος τjjς πατριαρχικjjς έξαρχίας Καβάλ
λας. 'Επl 'Ιερεμίου τοίi Γ', τοίi &πο Καισαρείας κατι\ Φεβρουάριον τοίi 1721 
ήνώ{)η ή 'Εξαρχία Καβάλλας τjj μητροπόλει Ξάν{)ης καl Περι{)ωρίου 
έπl. Ξάνftης Κυρίλλου. το πατριαρχικΟντοϋτοΕγγραφον, εν Φκαι ό Λασκα
ράκης &ναφέρεται, έδημοσιεύ{)η ύπο Π. Ζερλέl'του έν Έκκλησ. Άλη
{)ε ίq. ] 906 σ. 143 κ. έ, 

ι <Jερωitεiς &νομάσ&η Κ ο σ μ α ς καί ίιπογράφει είς τi]ν fπιστολij\' έκ Λάρνακος τfl 
25 Δ6κεμβ. q.χοε'. "Ορα Οτι ούtος Δυρραχίου καi Δαλμάτων μητροπολίτης μεitύστερον 
έγένετο, ώς έξ έπιστολής αύτοϋ κατό. Δεκεμβ. τοϋ 1695 κεχρονισμέ\'ης πρΟς τΟν •Ιεροσο
λύμων, ω ς π ο τ ε & γ ι ο τ α φ ί τ η ς, Uπογράφεται. (Σ ά ~α, Μεσ. Βιβλ. Γ' 520). 

:! Παρό. L e g r a n d ύπ' &ρ. 146 τοϋ Ε' τ. τής δευτέρας σειράς η περιγραφ~Ί. 
3 Χ ρ 0 ν ι κ α τοίί Πατριαρχ. ο'ίκου και τοϋ yαοϋ, 1884. 
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27) Λασκαράκης Μαμωνti ( 11211) 

~Εν καταστίχφ, Εν φ κατεστρώf}η ή χρηματικη καταβολl] όμογε\'ών κατ~ 

Ονομα πρΟς συμπλήρωσιν τoii ποσοϋ, δπερ άπnτείτο πολU 1) Ολίγον δια τό 
Εξοδα τfjς πατριαρχικfjς έκλογfjς καl τα προσφερόμενα δώρα είς τοUς άλλο

γενείς Cίρχοντας. Οί πλείστοι f1σαν δανεισταl καl δ ι' ό μ ο λ ο γ ι ω ν Ονομαστt 

κατεγράq::;οντο τά τε Ονόματα αlJτών καl τ& Οφειλόμενα ποσά. Καίτοι τΟ Ονομα 

είναι oUχi οίκογενειακΟν (Μ α μ ω ν α) &λλΟ: βαπτισrικόν, παρέΒη χα Ομως 1. 

Άπήντησα εν σημειώσει κώδικος τοϋ ~Ε{}νικοU Ταμείου, δημοσιευ-&είση 

έν τίi Έκκλησ. ΆληΩεί~ (1890 σ. 148) ύπο Μ. Γεδεwν μεrαξv έκατον
τάδος ff.λλων συνεισφερόντων δια τΟν lερΟν τά'Jν δαπα\'ώντων .άγώνα, d:ρχιε

ρέων, &ρχόντων, Οφφικιάλων πραγματευτών κλπ. 

28) Oίovanί Lascari 1 
Lascarί Orammaticό. 1 (18Ο4). 

27. Οί δύο ούτοι Civδρες ύπογράφουσι κατα τΟ 1804- Εν έγγράφφ άπευ

itυνομένφ πρΟς τi)v Γερουσίαν τfjς eΕπταν1Ίσου καl άφορώντος είς την 

νijσον Σάσσωνα 2• (Πρβλ. έvταϋ&α σ. 165). 

29) Λασκαράκης (1823). 

28. ΤΟ Οvομα εύρίσκω εν άνεκδότφ παρ'€:μοl καταλόγφ άναyράφοντι 73 
Ονόματα Αίνίων πεσόντων κατα τΟν ίερΟν ύπfρ τfjς άνεξαρτησίας &.γώνα. 

ΤΟ Ονομα άπαντ~ παλαιότερον έv Α"ίνφ καl &ς κύριον, &ς καl τΟ &ηλυκΟν 

Λασκαρινιώ, κατα τΟ • Ασανιώ, Δουκινιώ, καl Λ α σ κ ά ρ ι σ σ α (Είρήνη Πα
λαιολογίνα) ύπάρχει. 

'30) Χ" 'Αντώνης Λασκαράκης (1833). 

29. "Εξ Α"ίνου· Επισrασίq. αύτοίί Εγένετο 11 σπουδαιοτέρα έπισκευΥj1 τοϋ έν 

Α"ίνφ ναοϋ τfjς τοϋ Χριστοϋ Μεταμορφώσεως, καιJ" ην άνηγέρδη και άνάλο

γος είς ϋψος. Έν τψ ναψ τούτφ, Οσtις μετΟ: τfιν πυρπόλησιv τoii πλουσιω· 

τάτου τfjς Παναγίας, Ετιμή{}η είς μητροπολιτικΟv ίδρυτο κάl στασίδιον ίδιαί
τερον ({)ρόνος) "Ελληνος προξένου. (Έξ άνεκδότων έμών). 

31) 'Αλέξανδρος Λάσκαρις (1829 -1869). 

30. Γεννηδεlς εν eΥψωμαι<Jείοις Κωνσταντινουπόλεως δπου· ό πατρικΟς 
αύτοϋ οίκος &πΟ τοϋ προπαρελ8όντος αίώνος ειJρίσκετο, κατό τΟ 1829 ... 

I 

1 'Όρα δσα 8σημείωσε περi τοϋ Λασκαράκη τούτου δ Α. Μ η λ ι αρά κ η ς Εν τΦ Εργφ 

αύτοϋ οικογένεια Μαμωνά σ. 67. Περι τοU Λάσκαρης καi Λασκαράκης ώς 

κυρίοu όνόματος βλ. Α. Μπούτο υ ρ α, Τιl νεοελληνικό κύρια όνόματα ίστορικώς καi. 
γλωσσικώς έρμηνευόμενα σ._ ]05. 

2 Βλ. Σ ;τ. Λάμπρου, Ή νfισος Σάσων, έν Ν. <Ελληνομν. 11 σ. 76. 
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ΕσπούδCισεν έν τfl Ι. Θεολογικfι ΣχολΏ Χάλκης, έξ ής άπεφοίτησε τφ 1855 
&ριστοϋχ~ς, είη•οούμενος διδ: την Εκτακτον αύτοϋ φιλομά8εια~· ύπΟ τοϋ διευ
{}υντοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Τυπάλδου, πρ. Σταuρουπόλεως. Μετd. διδασκά
λίαν {}ρησκευτικύjν έν Σταυροδρομίφ, δρεγόμενσς εύρυτέρας -θεολογικfjς 
μορφώσεως &πfjλftεv είς Ρωσίαν, Εν8α τfί συστάσει τοU άρχιμ. Γρηγορίου 
Βεγλερfj καl δειγμάτων Ετυχεν προστασίας τfjς αύτοκρατορικfiς α-&λήςΙ δι~ ή ς 
έαυτώ έξη σφάλισε τετραετη σπουδών κύκλον .... Έπανελ&cΟν εlς Κωνσταν
τινού~ολιν έξελέγη άρχιγραμματεiις τijς Ι. Συνόδου (1860) καi προς διευ&έ
τησιν τ<iiν τijς Μ. τοϋ Γένους Σχολijς καl διευ,9υνη)ς αvτijς (1863). Άπο τijς 
ι<tέσεως ταύτης, έξελέγη μητροπολίτης (1864) Σισανίου καl Σιατίστης ε'Lς δια
δοχfιν τοϋ άποβιώσαντος Μελετίου τοϋ Σμυρναίου. ~ΑπΟ Σεπτεμβρίου 
τοϋ 1864 μετa παρρησίας καl τόλμης f]γωνίσltη προς άνόρ&ωσιν τών έν tίi 
εκκλησιαστικfι ταύτη παροικίq. κακώς Εχόντων μέχρι τού 1869, δ τε εΟρεν αύτ(ηι 
μόλις τΟ 4Οον διαβάvτα της ήλικίας αUτοϋ ετος α'ίφνης τΟ μοιραίον. ~Ιλαρός, 
χαρίεις, εUγενfις τοUς τρόπους, δεινΟ; λέγειν καl κηρύττειν μετέσχεν Ολων 
τών &πΟ τoii 1860- 1864 γενομένων έν τοίς πατριαρχείοις συνελεύσεων καl 
Επιτροπειών δια τα φλέγοντα κατα την περίοδον ταύτην Ε:κκλησιαστικα 
ζητήματα, σχοJν έν τjj διαδοχfi τijς διευ&ύνσεως τijς μεγαλωνύμου Σχολijς 
διάδοχον έφάμιλλον ταίς άρεταίς καlτfι μα{h1σει ΕVστά-&ιον τΟν Κλεό
βουλον τον Α'. (Κi.εόβουλος Μιχαήλ, ό μητρ. Σάρδεων είναι ό Β'. άξιώ
τατος καl έναρετύπατος) ι ... Συνέγραψε καl Β κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν ς1 σ τ ο ρ ία ν 
δίτομον 1859 τυπω6είσαν .. 

ι Εύρίσκω έν τοίς χαρτίοις μου δτι ιiρχαίος φίλος ό Ή λ ί. α ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς 
περι τοϋ άοιδίμου άνδρός έγραψεν έκτενώς έν τφ φύλλφ 7 'Ε κ κ λ η σ. Ά λ η {}ε ία ς 

τοίί 1905. 

J 
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Π I Ν Α Ξ 

-rών έν 'tft παρούση δια-ι:ριβft μνημονευομένων Λασκάρεων. 

Μιχαiιλ Αάσκαρις 1400 
1460 Κωνστω•τίνος 

"Ιάνος 

~lωάνν_ης 

Δημήτριος 

>> J Pv,·,δa-

f 
' 1435-1545 

κηνος 

" Αεοντιiρις 1449 

Ματθαίος 

Μαvουηλ 

'Ανδρέας 

Γαληνδς 

Δημήτριος 

'Αλέξιος 

"Ιάκω6ος 

» 

» 

' 
' 

' 

Γεώργιος :Ράλλης , 

Θεόδωρος » 

I lν Θfνίκιι 
I 

Λάσκαρις τοίί Θεοφvλάκrου 

Φραγκίσκος Δομέστι.χος Λάσκαρις 
.Στέφανος Λάσκαρις 

Μαρτίνος Λάσκαρις 

"Ανδρέας » 

1454 

1491 

1500 

1526 
1530 
1530 
1553 
1574 
1580 
1589 
1593 
1593 

l{ικόλαος 

Χρύσωιθος 

Λάσκαρης 

Συμεrbν 

Γεώργιος 

Λάσκαρης 

Λάσκαρις 

Λάσκαρις 

Λάσκαρης 

» 

Λασκαράκης 

Λασκαράκης .Δfαμωγ(i 

Gz"ovanz· Lascart' 
La.r;carz' G1·ωnnaticό 

1593 
1629 
1641 
1661 
1671 
1695 
1701 
1720 
1726 

I 1804 
J 

Λασκαράκης ] 822 - 23 
Χ"' Α>•τώ••ης Αασκαράκης 1833 
Άλέξω•δρος Λάσκαρις 1829- 60 

Αασκαρί>•η 1400 
Λασκαρίνα 1589 

Μαρία Λασκάρεως 1460 
Κορ>•ηλία Αασκάρεως 1576 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΛΛΩΝ 

ΕΝ ΤΩr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩr ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩr 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

Ol .Σ-όrκελλοι ι. 

Είς τΟ πρώτον Μέρος της μελέτης 1iμών ·ε'ίδομεν δτι Σύγκελλοι κατ 

άρχCtς μΕν εJ.έγοντο πάντες oL κληρικοί, δσοι έν τψ αύτψ ο'ίχφ, τfι Cella, 
Κέλλq 11 Κελλίφ, τφ ~Επισκοπείφ il Πατριαρχείφ διαμένονrες μετα τοϋ 

~Επισκόπου η Πατριάρχου, και δη τοϋ Οίκουμενικοϋ, άπετέλουν τΟν 

ίδιαίτερον αύτοU κλήρον καl έλέγοντο: Σύσκηνοι, Σύνοικοι, 'Όμόστεγοι 

~Ομοδίαιτοι, Σύ γ κ ε λ λ ο ι και δ τι ή τελευταία Ονομασία έπικρατήσασα, σUν 

τψ χρόνφ άπέβη ό άποκλειστικΟς τίτλος ·τοϋ κατ' έξοχfιν φιλτάτου καl όμο

ψύχου τοϋ Πατριάρχου, τοϋ Lδιαιτέρου αύτοϋ συντρόφου καl συμβούλου. 

Είδομεν έπίσης Οτι ό &εσμΟς t(Ον Συγκέλλων δΕν κατενο1lftη οUτε ύπΟ 

τών ξένων σοφών, ο1Jτε ύπΟ τών ήμετέρων {tεολόγων, άφοϋ άλλοι μΕν 

3έλουν αύτοlις βικαρίους τοϋ Πατριάρχου, άλλοι συνέδρους, &:λλοι ύπαλ

λήλους και Cίλλοι Cίλλο liχοντας &ξίωμα συγχέοντες αύτοuς προς τοuς aλλους 

παρα τψ Πατριάρχη επισήμους κληρικούς, 11 καl με touς σημερινοuς Πρωτο
συγκέλλους . 

ΓράφοΙ•tες περl τών Έξωκαtακέλλων &ρχόντων τijς Μ. τoi'i Χριστοίi 

'Εκκλησίας 2 διεκρίναμεν περ\ τον 01κουμενικον Πατριάρχην δύο τάξεις 

άνωτέρων κληρικών. ~Όπως καl σ1lμερον, οϋτω καl κατα τοiις ΒυζαντινοUς 

χρόνους, πολU περισσότερον βεβαίως τότε, δ Πατριάρχης είχε περl. αύτόν, 

ι Άναγκαζόμεfl-α είς tO Β'. μέρος τοίί {}εσμου τών Συγκέλλων ν' ιiσχολη{}Οψεν καi 
πάλιν περί των· Συγκέλλω\' καί τών Εξ αύτών προελ6όντων Πρωτ<'συγκέλλων καi Μ. 

Πρωτοσυγκέλλων πρΟ. τfις Άλώσεως, ν' &ναβάλωμεν δε τήν Εξέτασιν του '6εσμ.οίί τών 

Πρωτοσuγκέλλων μετά η) ν "Αλωσι'.(, διό. τό Γ'. Μέρος. Εtς τΟ Β'. τοtίτο μέρος €πρεnε 

νό. διαφωτισ'6f1 καl τΟ έξης σημείον: Τίνες ιiντικατέστησαν τούς Συγκέλλους παρό. τφ 

Πατριάρχη, ιiφοϋ πλέον ούτοι περιεβλή{}ησαν και τΟ πολιτικΟv ιiξίωμα καi επαυσα\' vιi 
ένδιαιτώνται έν τοϊς Πατριαρχείοις. Και τοtίτο κατ' &νάγκην tM Εξετάσω μεν είς τΟ Γ'. 
μέρος της παρούσης μελέτης, διότι εlναι ιiνάγκη vc't. συμβουλευftώμεν εtσέτι πηγάς τη·ας' 
τας όποίας δεν εχσμεν εtς την Ερημίαν μας:, &λλ' ούδε να ΠQΟfίηitεuftώμεν ήδυν{τδημεν. 

2 Ot έξωκατάκοιλοι "Αρχοντες τfις Εν Κων)πόλει Μεγάλης του Χριστού Έκκλησίας 
«θεολογ(α:. ''Έτος Ε'. καί εν ίδιαιτέρφ φυλλαδίφ σελ. 11. . 
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άφ" ένός μΕν τΟν ίδιαίτερον καl &τσμικΟν αύrοϋ κλfjρον τΟν Ομωρόφιον χαl 
όμοδίαιτον, έν έvi λόγφ τοlις Συγκέλλους αύτοϋ, έκ rών' όποίων ό άvώrατος 
κατα την τιμην καl άξίαν καl αγιότητα έκαλείτο ΣύγκελλοςΙ, είς τΟν 
όποίον άποκλεισηκώς μετd ταύτα παρέμεινε καl 1l προσωνυμία, άφ" Ετέρου 
δ€ _τΟν κλ~ρο: τώv ύπουρyούντωv καl διακονούντων αυτφ είς την διεκπε
ραιωσιν της ολης Πατριαρχικfjς καl "Εκκλησιαστικijς ύπηρεσίας τΪjς πολυ
μεροϋς καl πολυποικίλου. Οί κληρικοl σΟτοι &ποτελοϋντες <<τΟ σέκρεrον τοϋ 
Πατριάρχου» 2 έκαλοϋντο εLς την έπίσημον γλώσσαν της Αύλfjς «"'Αρχοvτες~ 
τοϋ Πατριάρχου» 3 καl «oL άπΟ του σεχρέτου του Πατριάρχου παπάδες:t 4 η 
«σεκρεηκοL παπciδες 5 έπειδη δΕ άπεrέλουν τΟν έξωτερικΟv δcύτεροv πατριαρ
χικΟν κλfjροv έκλήf}ησαν μεταγενεστέρως, πρΟς διάκρισιν τοϋ έσωτερικοϋ 
ίδιαιτέρου κλήρου, έξω κ α τ άκελ λ ο ι. Και οί μΕν έξωκατάκελλοι d:πήρτισα~ 
συν τψ χρόνφ η)ν πρώτην λεyοj.ιένην πεντάδα, οί δΕ Ciλλοι δφφικάλιοι τ&ς λοι
~ας τέ?σσαρας. Συνέβαινε δηλαδ1) έν τοίς .πατριαρχείοις δ,τι και έν τοίς 
ανακτοροις κα&ci)ς ό Αύtοκράτωρ είχε τοUς ίδιαιτέρους αύτού &εράποντας 
και ά~ιωματικσUς τοUς διαμένοντας καi κατοικοϋντας Εν τοίς ~Ανακτόροις 
οί όποίοι κατείχαν τα μεγαλείτερα &ξιώματα, με&' οί)ς ηρχετο 11 ατελείωτο~ 
σε~ρα '"'τών ?μεγάλων καi μικρών &ξιωματικών, οϋτω και δ Πατριάρχης είχε 
τους Συγκελλους, μετα τοUς όποίους 1iρχονrο αί λοιπαl τάξεις τών έκτΟς τού 
Πατριαρχείου διαμενόντων κληρικών &ρχόντω" και ~Οφφικιαλίων. 

Κατα ταύτα έσωκατάκελλοι μf:v f]σαν οί Σύγκελλοι, έξωκατάκεΧλοι δΕ 
<λέγοντο δ Οίκονόμος, δ Σκευοφύλαξ, δ Σακελλάριος, δ Χαρτοφύλαξ, δ του 
Σακελλίου καί βραδύτερον ό Πρωτέκδικος ιiμφότεραι αύται αί έκκλησια
στικαί τάξεις είχον τα ίδιαίτερα αύτών καitήκοντα συνεπί:Ος καί τα ανάλογα 
δικαιώματα· ιiναντιρρή τω ς ομως δ Σύγκελλος, ήμέρg τjj >]μέρg συvδεό-

I Συνέβη δηλαδη έπl τών Συγκέλλων Ο. τι και εiς ϋ..λλας τάξεις. Ούτως ή. λέξις άκι).. 
~ο υ ~ο ς, ιδς ό~ft~ς παρ~τηρεί ό σοφός σχολιαστης της Βασιλείου τάξεως, Reiske, 
ητ~ τιτλος _γεν;κο~ απονεμομενος εtς τοiις Βαράγγους, διδόμενος δi:: έκ μέρους α'ότ&ν 
του: ων προς αί~λη~ους προσαγορευομένους folgher, τουτέστιν σ υ ν τ ρ όφ 0 υ ς, ά κ 

0
. 

λ ο υ{} ο υ ς. Και παντες μi::v οϋtω οί έν τft ύιτηρεσίq. τοϋ ΑUτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου 
Β' "' I ' • αραγγοι, ησαν προς αλλήλους folghers, fellows, •Εταίροι· κατ' έξοχfιν δμως άπεδόt}η 
η προσωνυμία αϋrη είς τΟν ά(!χηγΟν αύτών, κατά τΟν. αύτόν τρόπον και κατά τΟ αύτό 
σχfιμ~ τ?ϋ λό~οu, ':α-6': Ο έκα,λεϊτο t κ α ν ii τ ο ς ό &ρχηγός τών ίκανάτων, έ ξ κ 0 υ β ί
τ ο ς .ο αρχηγος των εξκουβιτων κ. τ. τ. Βλ. Μ. Δ έ ν δ ι α, Οί Βάραγγοι κσ.i. τΟ Βυζάν
τιον εν Δ. Ι. Ε. Ε. 9.197. 

2 
Κ ω ν σ τ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκftεσις τfjς Βασιλείου τάξεως 1. 209.8. Σέ

κρετα έλέγοντο καi τά διάφορα πατριαρχικα Γραφεία, ίδιαιτέρως δέ καί αί μεγάλαι αϊ.. 
6Όυσαι αί γνωσταL όπό τό όνομα ({τό μικρόν Σέκρετον» καί «μέγα Σέκρετον». 

3 "Evi}' &ν. 17.17. 

"Ενιl' άν. 771.13. 
b "Εν'6-' άν. 761.9. . ;: 
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μενος Ji:νευ ματ ικώς στενότερον μετα τοϋ Πατριάρχου κατείχεν ίδιάζουσαν 

{}έσιν με'tαξlι πάντων τών κληρικών, έκλεγόμενος συν1Ίitω; έξ έκείνων δσοι 

δια τfις χρηστότητας καl άγιότητος τοίi βίου των κα{}ίσταντο Ciξιοι μιάς τόσον 

μεγάλης τιμfίς, καl πολλοl έξ αύτών, &ς ε'ίδομεν, dνήλ\Jον εLς τό d.ξίωμα 

τοϋτο, άφοϋ πρότερον διfιλ{}ον διι:Χ σειράς δλης κατωτέρων άρχοντικίων. Διr'ι 

τοϋτο βλέπομεν πολλοUς Συγκέλλους άνελitόνrας έπl τοϋ Πατριαρχικού -θρό

νου νΟ: φέρωσιν τα όφφίκια τοϋ ~Ορφανοτρόφου, Πτωχοτρόφου 1 Σκευοφύ
λακας, Οίκονόμου, Γηροκόμου, Σακελλαρίου καl Πρωτεκδίκου. 

Άλλ~ έν τούrφ γεννάται η άπορία· ό άνυψούμενος είς τΟ &ξίωμα τοϋ 

Συγκέλλου ήδύνατο συνάμα να κατέχυ Εν il δύο il περισσότερα έκ rών Ciλλων 
όφφικίων καί να είναι συγχρόνως Σύγκελλος καl Οlκονόμος, Σκευοφύλαξ, 

Πρωτέκδικος καl Γηροκόμος, ώς 'Ιωάννης δ Ε'. (669- 675) δστις χαρακτη

ρίζεται φέρων πάντα ταϋτα τα όφφίκια. Πρlν 11 άποκρυσταλλω8ίj ή &ξία τοϋ 
Συγκέλλου, 'ίσως οi;τος να fξηκολού\Jει τελών μίαν η δύο τών ώς dνω δια

κονιών, καl συνεπώς να €φερε καl τΟ άνάλογον όφφίκιον1 άφ' Ότου δμως ό 

Σύγκελλος ιiπέβη δ πνευματικος πατi]ρ του Πατριάρχου, βεβαίως ετέλει 

μακρι:Χν πάσης dλλης διακονίας, Ο'UδΕ &παντώμεν αύτΟν έπί αίώνας φέροντα 

καi άλλο κατώτερον Οφφίκιον 1. 

Άλλ~ έν τίj ζωίj καl τψ βα{Jμψ τοίi Συγκέλλου συνέβη κriτι τΟ έξαιρε

τικόν, ώς ε'ίδομεν· αUτός, ώς καl τΟ δνομα δηλοί, ητο ό σ1Jνοιϊως καl όμο

δίαιτος τοU Πατριάρχου, &φ' δτου δμως Βασιλικfι φιλοτιμίq., άνυψω&η καl είς τΟ 

ίJψιστον τών πολιtικών &ξιωμάτων, 8παυσε πλέον νΟ: εlναι τοιοίiτος. Τοίi λοι

πού δΕν διαμένει πλέον Εν τοίς Πατριαρχείοις, δΕν είναι πλέον ό μοναδικός 

σύμβουλος, ό έξομολογητi]ς και πνευματικΟς τοίi Πατριάρχου, δ.λλ~ δ.ποβαίνει 

το ιοϋτος καl διό. τΟν Αύτοκράτορα, διαμένων έv τοίς άνακτόροις, δταν η το 

υίος Αύτοκρατόρων, η εν τjj Moνjj, ώς 'Ιωάννης δ διδάσκαλος καl Σύγκελλος 

τοίi Θεοφίλου, ώς ό Νικόλαος ό ~Α νδρασαλίτης πνευματικΟς άδελφΟς καΙ σύμ

βουλος Βασιλείου τού Μακεδόνας δ:ις ό ΕU&ύμιο; ό διδάσκαλος καl Σύγκελ

λος καl πνευματικος Λέοντος του Σοφοu, ώς δ Άλέξιος δ Στουδίτης, ώς 

κατόπιν Μακάριος δ Μακρής καl iJ.λλοι βεβαίως. 

"Ο πνευματικΟς τοϋ Πατριάρχου δ.πέβη liδη καl ό πνευματικΟς τοϋ 

Αύτοκράτορος. Μέγα ητο Εν τοίς Πατριαρχείοις τΟ Όφφίκιον τοϋ Οίκονόμου. 

μέγα Επίσης &πέβη, καl Επίζηλον μεταξU τών κληρικών, τΟ ~Οφφίκιον τοϋ 

χαρτοφύλακας, ωστε ο-&τος εtς μεταγενεστέρους χρόνους, κα{}' ώρισμένας περι

στάσεις. να προκά-θηται των Άρχιερέων, &λλ' fi άξία τοϋ Συγκέλλου, τΟ 

&ξίωμά, του, Jiτo εξαιρετικόν, Υιτο τό ίJψιστον άξίωμα· ώς δ~ έν τίj Συγ-

1 Δύο μόνον Συγκέλλους συνηνtήσαμεν, Εξ ών ό μΕν εφερε καt τό Οφφίκιον τοϋ 
οίκονόμου, ό δi:: τοϋ χαρτοφύλακας, 6.λλ' είναι ζήτημα δ.ν έξήσκουν καl τά όφφίκια 

ταίiτα και δ.ν δf:ν τά κατεi:χον πρlν 11 τιμη-&ώσ~ν καί Σύγκελλοι . 

j 
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κλήτφ κατείχε την &νωτάτην {}έσιν μετΟ: τΟν Βασιλεοπάτορα καl Ραίκτωρα, 

οϋτω καl έν τfi άγί\{ Σοφίq; καl τοίς Πατριαρχείοις, διότι fιτο δ πνευματικΟς 

πατ1lρ τοϋ Πατριάρχου καl του Αύτοκράτορος. ~Εντεϋftεν καl ή Εν τοίς Άναw 

κτόροις ύπΟ τοϋ ΑUτοκράτορος πρόβλησις αύrοϋ, παρομοία τfjς όποίας, έκτΟς . 
τής τοϋ Πατριάρχου,·' είς ούδέvα ΙJ.λλον έκκ.λησιατικΟν έτελείτο· έντεUitεν καl η 

εLς τα Πατριαρχεία μεηΧ την πρόβλησιν Επίσημος παρουσία αύrοϋ, κα1J' 11ν 

παρίσταντο πάντες οί έν τΌ Βασιλευούση Μητροπολίται καl ~Αρχιεπίσκοποι, 

πρΟ rών όποίωv έκα&έζεrο έπl σκάμνου έξοχωτέρου· έντεϋ&εν ή Ιδιάζουσα 

&έσις αϋτου έν ταίς έπισήμοις τελεrαίς τfjς άγίας Σοφίας καl τών Πατριαρ

χείων, Ερχομένου Εν μδν rfi άγίQ: Σοφί\( εU&Uς μετ α τΟν Πατριάρχην, 

έν δδ τοίς Πατριαρχείοις, κατδ. τΟ:ς μεγάλας προελεύσεις έν rοίς Πατριαρχι

κοί; Σεκρέτοις, κα{}ημένου έπl ίδιαιτέρου σελλίου, 1 ι:Ος δ Πατριάρχης έπt 

ίδιαιτέρου &ρόνου, ένψ πάντες οί λοιποL Μητροπολίtαι καl ~Αρχιεπίσκοποι 

έκά8ηντο έπt κοινών σκάμνων. «Είτα κελεύει ό Πατριάρχης τε'θfjναι σχα

μνίον μικρΟν εϊς τΟ είιώνυμον αϋτοίί μέρος &.ποκοπτΟν τών σκάμνων τών 

μητροπολιτών- &εi γΟ.ρ οί σύγκελλοι προεισ1lρχοντο τών μητροπολιτών είς τΟ 

Πατριαρχείον καΙ. έκαitέζοντο άποκοπτοί· ίστέον δΕ δτι έν ταίς μεγά

λαις προελεύσεσιν οϋκ είς σμικρδ. σκαμνία καθ-έζονται οί Σύγκελλοι, α λ λ~ έ ν 

το ίς ίδ ίο ι ς σελ λ ίο ι ς»· ~ΕντεUftεν καl ή έν τοις α"ακτόροις ίδιαιτέρα ι~έσις 

αϋτοϋ Ερχομένου άμέσως μετα τΟν Μάγιστρογ καl 1)αίκτωρα, έ\'Cj) οί Μητρο

πολίται, ~Αρχιεπίσκοποι καl "Επίσκοποι έκαθ-έζοντο δέκα rέσσαρας δλας {}έσεις 

κατόπιν α'ίιτών 2• Σημειωτέον δδ δτι καL ό "Αρχιεπίσκοπος Βοιιλγαρίας έκάθ-ητο 

εύ&Uς μετα τΟν Σύγκελλον 3, με&" δλον τΟ &ξίωμα τΟ όποίον εφερεν. 

Συμπεραίνοντες έπαναλαμβάνομεν δτι το &ξίωμα του Συγκέλλου καii' 

Οληv η1ν μακροτάtην περίοδον τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η το τΟ dνώ. 

τατον, μετα τΟ τοϋ Πατριάρχου, έκκλησιασηκΟν άξίωμα1 διδόμενον ύπΟ τών 
Αϋrοκρατόρων κυρίως είς τοVς πνευματικοVς αfJτών καl τώΥ Πατριαρχών 

πατέρας, Ενίοτε εϊς τοUς βασιλόπαιδας, &λλδ. καl είς ϋ.λλα κληρικα Π(!όσωπα 

έκλεκτα διαλάμποντα έπl χρηστό·t"ητι καl άγνότητι βίου· ι:Ος δε έδίδετο ώς 

dποβράβευσις, οϋtως έν dνάγκυ1Ίδύνατο καl να dφαιρεδfi ύπΟ τού Αύτοκρά-
ο ο 4 ' c , δ, ~ ' "δ' ' ζ ~ ' ' " ' ' ~ τ ρ ς και ο κατεχωv αυτο η uνατο να ητηση και να επιτυχη την απ' 

αUτοϋ dπαλλαγήν, ηlν dπ' αUτοϋ παραίτησιν, αν και δεν εχομεv παραδεί~ 

yματα tijς μιiiς 1] τijς Ciλλης περιπτώσεως. 

Έν τούτοις_ πρέπει να σημειω8fι καl πάλιv πρΟς τιμfιv τών άγίωv Εκεί~ 

νων άνδρών δσοι έτιμήftησαν διd τοϋ άξιώματος τούτου δτι ο'ί πλείστοι ήσαν 

1 Κω ν στ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ εν νήτ ου, 'Έκfiεσις τής βασιλείου τάξεως 1. 531. 5 έξ. 
2 κ ω ν σ τ. π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή t ο υ, "'Ενθ-. αν. 727. 8. 
3 'Ένfiα ιiν. 727. 8. 
1 'Εν~· άν. 712. 21. 
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καrα πάντα Ciξιοι μιάς τόσον μεγάλης rιμfις, έλάχιστοι δε οί εκ φιλοδοξίας 
επιδιώξάντες αύτό, ύπηρξαν μάλιστα καl οί &ποποιηitέντες και μόνον μετα 
έπίμονον ~παίτησιν τοϋ Α'ίιτοκράτορος 11 τοϋ Πατριάρχου άποδεχftέντες αύτό, 
ώς ό Εύ{}ύμιος, περι τοϋ όποίου &ναγινcδσκομεν έν τίi βιογραφίQ: του τα 
έξης άξιανάγνωστα δίδοντα εl; ήμάς μιy.ραν Εννοιαν τοϋ μεγάλου τούτου 
&ξιώματος. 

cιΟταν ό Πατριάρχης Στέφανος έπινεύοντος καl τοϋ Α'ίιτοκράτορος &δελ
φοU αύτοϋ Λέοντος τοϋ Σοq:οϋ προέτρεπε τΟν μοναχΟν ΕύiJ-ύμιον να δεχ&fι 
τΟ άξίωμα τΟ όποίον αϋτΟς πρότερον, πρlν πατριαρχεύση, Εφερεν ελεγεν 
αύτψ: «6J πάτερ τίμιε, ώς έπ~ έμοl άκμ1lΥ ύπάρχον f:κ πατρψας δωρεάς τ~ 
τοϋ συyκέλλου άξίωμα, σΕ έπl τούτο έλ{}είν άντ~ έμοίi προτρέπομαι &ς &τε 
Θεοϋ δοUλον Ον τα καl π ν ε υ μ α τ ι κ Ο ν 1l μ ώ ν π ατέ ρ α ύπάρχσντα, μη ttlν 
οίανοϋν έπl τούτφ &ναβολην ποιούμενος ύπείξαι τψ ·ήμών άξιώσει ι<tέλησον, 
μηδέπω έκ τούτου σκυλμΟν η παρενόχλησιν τ1')ν οίανοίiν δεχομένου σου· 
καλΟν γάρ έστικαl &βαρΕς καl άνεπί.ληπτον τΟ πράγμα>>. 

'Ο Ευ/Jύμιος έπ\ τέλους έδέχiiη κα\ σuv τiρ Πατριάρχη εν τif> μεγάi.φ 
ναψ τfις τοϋ Θεοίi Σοφίας έπl τρείς ημέρας προσκαρτερήσας άπεχαιρέτισεν 
αVτΟν και άπηλ&εν είς τ1ΊΥ Μονijν αύτού. Έπειδfι Ομως ό Σύγκελλος πλέον 
Εύ&ύμιος δεν μετέβαινεν είς τα άνάκτορα, ό δΕ ΒασιλεVς έπεfJύμει να τΟν 
βλέπη συχνότερον, &νέ&ετο εϊ.ς τΟν Ζαούτσαν τΟν τΟ'i':' βασιλεοπάτορος άξίωμα 
φέροντα να τΟν προτρέψη πρΟς τοίiτο καl ούτος εγραψεν α1Jτψ: «&ς εοικε, 
πάτερ Ελα&ε την άγιωσύνην σου, δτι βασιλικού άξιώματος καυτΟς μέτοχος 
γέγον~ς καl καftάπερ ήμείς οι συν σοι τfί ίερg συγκλ-ιlτψ καταλεγέν
τ ε ς, οϋτω κα'ι συ ο φ ε ί λ ε ι ς τ ο υ μ η κ α Η υστερεί Ύ τ ω ν ε κ τύπο υ 
π 

0 0 ελεύσεων». co Ε'ίιθύμιος λαβWν τΟ γράμμα τοϋ παραδυναστεύοντος 
1~1ν~ι&θη καl τfι Επαύριον είσηλ&εν εl.ς η)ν πόλιν καl τΟν βασιλέα κατεβόα 
λέγων: <<καλΟν πράγμα έπ' έμοl πεποηlκατε είς &.χρειοσύνην τfις τε ίερουρ
γίας και τοϋ άγίου τούτου σχ1lματος συναρί-&μιον τlί συγκλ1lτφ κατασηl
σαντες, πρΟς τούτοις καl προελεύσεις άπαιτούμενοι. Ταϋτά εlσιν α διεμαρτύ
ρεσ-&ε, καλΟν είναι καl ανεπίληπτοΥ τΟ πράγμα; ΓνωστΟί' ο-δ ν Εστω σοι' 
έ ν τ α ϋ -Η α τ ο ϋ τ ο ε ά σ α ς &πέρχομαι· οVποτε γό.ρ έμοl χρεία τούτου γέγονεν 
&λλ' οVτε γεν1lσεται» · τοϋ Βασιλέως δδ καθησυχάσαντος αύτΟν σuνεγευμάτισεν 
μεr" α'ίιτοϋ καl &ποχαιρετίσας α'ίιτΟν καΙ. την Α'ίιγούσταν ύπεσχέ-θη Ε φ" έ κά
σ τ φ μ η ν l ε ί σ ιέ ν α ι, να Ερχηται δηλαδη εlς τα άνάκτορα 1. 

• ' ' ' • ,, ~ \ ί ' \ 
1 ΤιJ. τοϋ κεφαλαίου t'Ούtου αναπτυσσονtαι εΥ.ttνεστεροV εις αtcΛηV ό'χεtικην με ,εtη ' 

ήμών 1lτις fίδη καl έκδίδεται είς 6.πάντησιν τών ύπΟ τοϋ Σεβασμιωτάτου Θεσσαλι<~τ~δος 
κ. 'Ιεζεκιi]λ Εν τίj Θεολογίq. δημοcιιευfl-έντων περl. τοϋ {}εσμοϊι τ&ν .Συγκέλλων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

0[ 2'ύγκελλοι - Πρωτοσύγκελλοι. 

'Ήδη προβάλλει Ciλλη Ερώτησις, την Οποίαν διετυπώσαμεν είς τΟ τέλος 
τοϋ πρώτου μέρους τής παρούσης μελέτης: ~Εν τι$ μέσφ τών τόσων Μητρο
πολιτών Συγκέλλων κατ~ &ρχάς, Μητροπολιτών Πρωτοσυγχέλλων μετ~ Ολίγον, 
Προέδρων καl Πρωτοπροέδρων Συγκέλλωv καl Πρωτοσυγκέλλων οσους 
"δ ' ει ομεν φιλοδοξοϋvτας πρωτοκαθ-εδρίας και πρωτοκλισίας, τί άπέγινεν ό 

Σύγκελλος, ό κατ' έξοχtlν Σύγκελλος, 1) ίερcΧ καl συμπα{tεστάτη Εκείνη 
φυσιογνωμία tοϋ Πατριαρχείου και τf]ς Βυζαντινής AUλfjς; 

Μήπως άφ~ δτου καl Άρχιερείς έτιμ1lιιrησαν \JπΟ τού ΑUτοκράτορος δι<Χ 
rfjς αUτfjς άξίας επαυσαν πλέον να ύφίστανται οί. πρεσβύτεροι, διάκονοι καl 
μovαr,oL Σύγκελλοι; Εfπυχώς Οχι. "Ο συρμΟς τών Συγκέλλων :Μητροπολιτών, 
τών Πρωτοσυyκέλλων τών Προέδρων καl Ιlρωτοπροέδρων τοιούτων καl 
αύτών ετι τών Ραικτώρων, παρfιλ{}ε, διαρκέσας μέχρι τοϋ 1240, ό Σύyκελλος 
δ~ως παρέμεινεv, &λλ<Χ. καl αύrός, ώς ήτο έπόμενον, Uπέστη μείωσίν τινα, 
συν τfi μειώσει δε της πρώτης του α'iγλης περιεβλή{)η νέαν &μφίεσιν μάλλον 
Επιδεικτικfιν δνομασι~·εiς Π ρ ω τ ο σ ύ γ κ ε λ λ ο ς καi (0ς τοιούτος έπέζησε 
μέχρι τής άλώσεως, ί:να μετ' αύπlν άναφανfi καl πάλιν UπΟ νέους δρους καl 
συνθήκας &ς lM 'ίδωμεν. 

Πρώτον τοιοUτον Πρωτοσύyκελλον άπηντ1lσαμεν 1iδη Λέοντα τΟν 
Παρασπόνδυλον ij Στραβοσπόνδυλον, οστις Πρω{}υπουργος ij Πρόεδρος 
διατεl.έσας τού Αύτοκράτορος Μιχαηλ τοίi Παφλαγόνας και τfjς Αύτοκρα
τείρας Θεοδ(δρας Ελέγετο Σύγκελλος καl Πρωτοσύγκελλος συνάμα. 

Κατd την αύη'jν Εποχην &παντώμεν τΟν Πρωτοσύγκελλον Ν ικήταν, 
χαρτοφύλακα του Πατριάρχου Μιχαi]λ του Κυρουλλαρίου. ι 

Mεtd τΟν Ν ικήταν Πρωτοσύγκελλον &παντώμεν Νείλον τΟν Δοξαπα
τρijν, Άρχιμανδρίτην τijς Μ. 'Εκκλησίας 2 γραμματέα του Πατριαρχείου καl 
Νομοφύλακα τσϋ κράτους, δστις Εγραψε «Τάξιν τών Πατριαρχικών -&ρόνων» 
κατ' εντολην l"ογιjρου Β'. τής Σικελίας εν Ι'τει 1143. Ό αuτος εν τοις 
κοσμικοiς Ε τι διατελών &ς Νικόλαος ΔοξαΠατρής εγραψε σχόλια εLς τα τετρά

στιχα Γρηγορίου τού Θεολόγου καl τΟ UπΟ τΟ Ονομά του φερόμενον παραι
νετικΟν άλφάβητον « ~ Αρχην άπάντων καl τέλος ποιου Θεόν ». Ούτος ΒκτΟς 

, 
1 Γρηγόριος Παλα,μιiς2.171Μigηe, Ρ.G.119.748,Ράλλη καί Ποτλη 

Συνταγμα 5. 4.0. Κ ρ ο υ μ β α χ ε ρ, 'Ι στορ. tής Βuζαν. Λογοtεχγίας 1. 172. 271., 359 Δ.Ι. Ε. 
Ε. 2.578· 3 4.313. Μ. Γεδεών, Χρονικά πατριαρχικού οίκοιi καί Ναοϋ 36. 

• 
2 Κ ρ ο u μ β ά χ ε ρ, 'Ι στορ. τής Βuζαν. Λογοτεχνίας 2. 19. 112. Νέος 'Ελληνομνήμων 

12.342. Φ. Β αφ ε ί δ ο υ, χειρόγραφος Εκκλησιασι;ικiι ίστορία lHi. 
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τού τίτλου 'Αρχιμανδρίrου t1iς l\'1. Έκκλησίας ϊφερεν και- τΟν τίτλον Πρωτο
προέδρου τών Συγκέλλων. 

ΜετιΧ ... τΟν Νείλον άπαντώμεν Πρωτοσύγκελλον Θεόδωρον τΟν Βαλσα
μώνα, Πρωτέκδικον κατ~ &ρχάς, χαρτοφύλακα είτα καl Νομοφύλακα καl άπΟ 

τοϋ 1190 Πατριάρχην Άντιοχείας, δστις εγραψε σχόλια είς τΟν Νομοκαvόνα, 
συν.έλεξε ταUς κανόνας καl κατέλιπε συγγράμματα περl τοϋ κανονικοU δικαίου 1. 

'Εν rfi Αϋλft και τψ Παtριαρχείφ τfjς Νικαίας δΕν άπαντώμεν ρητώς 

Πρωτοσυγκέλλους, &λλ&. βεβαίως' εξηκολούitει ν&. uφίσταται το &ξίωμα. 
~ο άνώνυμος συντάκτης τfjς Χρονικής Συνόψεως, ilv έξέδωκεν ό Κ. ό 

Σάitος 2 ζών εν τfi αύλfi Θεοδα\ρου Β'. Λασκάρεως καi πολu τιμcόμενος ύπο 

τοϋ Αϋτοκράτορος καl τού Πατριάρχου Άρσενίου λέγει περι έαυτοϋ δτι fιν 

«όμόσrεγος και όμωρόφιος», η φράσις δΕ αϋτη συν111}ως dναφέρεται εϊς τοiις 

Συγκέλλους. « Έγώ, λέγει, Επl χρόνους τούτφ παρηκολουδηκΟJς καl τ ψ 

Πατριάρχη καl τών πρακτέων καl πρΟς βουλfιν κεκοινωνηκΟJς και νύκτα 

καl κccl}·' ήμέραν συνι:Ον όμόστεγος και όμοδίαιτος, ουδέποτε τοιούτον 

ένόησα~, διότι κατηγόρουν τοίi Άρσενίου δύσνοιαν περl τΟν βασιλέα Εχειν. 

Ούτος ήν κληρικΟς καl παρηκολούί!ει τΟν βασιλέα Εν τψ στρατοπέδψ1 τοϋτο 

δε παρεξηγών ό Σά,~ας λέγει «παραδόξως βλέπομεν μοναχοuς πολεμοχαρεiς> 

καL δια τούτο τΟν Ονομάζει στρατοκαλόγηρον! !1. 

Μεrα την άπΟ τών Λατίνων άνάκτησιν τfjς Κωνσταντινουπόλεως ό α ν (6-
ν υ μ ο ς επαvηλliεν μετ&. tijς Auλijς είς αiJτήν, &λλ' ι'iγνωστον πότε &πεβίωσε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΊΌΝ 

Πρωτοσύyκελλοι ~Ηγούμενοι Μονών iν Κωνfπόλει καΙ. τοίς πέριξ. 

'Ό,τι συνέβη κατCt τοUς προγενεστέρους αLώνας, τΟ αύτΟ έγένετο και επι 

τών Παλαιολόγων. "Οπως πρότερον 'l &ξία του Συγκέλλου καl Πρωτοσυγ

κέλλου Εδό6η εLς τοlις Άρχιερεiς, οϋτω καl τώρα τΟ ά~ίωμα τοUτο έχορηγ1l-&η 

Ιδιαιτέρως UπΟ τού Αϋτοκράτορος, τ'fi συγκαταδέσε ι πάντοτε τών 

Π α τ ρ ι α ρ χ rO ν, καl εtς ~Η γουμένους τών Ονομαστών μονών, κατ' άρχ<iς τών 
Sv Κωνστανtινουπόλει καl επειτα καl τών Επαρχιών. Τονίζομεν ένταύ-θ·α δτι 

ή προαγωγη εLς τΟ &ξίωμα του Συγκέλλου UπΟ τοϋ Αϋτοκράτορος έγίνετο 

πάντοτε τfι συγκατα-&έσει τοϋ Πατριάρχου, δσtις μετ& χαράς Εκάστοτε έδέχετο 

τΟν νέον Σύγκελλον και Εχειρσ&έτει αϋτόν. τα λεγόμενα UπΟ τοϋ Σεβασμιω

rάτοu άγίου Θεσσαλιώτιδος πόρρω άπέχουσι τής άλη-3-είας. 

ι Ν. Έλληνομνήμων 1. 131. Κρουμβάχερ, Ίστορ. της Βuζαν. Λογοτεχνίας 

2. 166, 399. 404 (μετάφρ. Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ) . 
' Μεσ. βιβλ. τόμ. 7. 549. 
~ .. Ε,\'{}' άν. 526. καi. σμζ' καl σ μη'. 
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Περl tών έν Κωνστανπνουπόλει μονιί>ν ιΞγράψαμεν dl../.οτε ι. Πρώτη 
και &ρχαιοτάτη 1\ίονη έν τfι Βασι.λίδι τών πόλεων- ύπi]ρζεν tl Μονiι τών 
Δαλμ(iτων, ήτις δφεί/.ει μΕν τi]ν έπωνυμίαν της εLς τΟν Πατρίκιον Δαλμάτιον, 
&ξιωματικΟν τής Αύτοχρατορικijς φρουράς καl είτα μοναχΟν Ήγούμενον 
διευ&ύναντα αύτηv έπl μακρΟ: Ετη, άλλ" ω; πρώτον ίδρυτ1lν αύτfίς εσχ.ε κατd 
τΟ 381 τΟν έκ Συρίας μοναχΟν "Ισαάκιον, έπιτυχόνι:α δια τοϋ ένίtέου ζήλου 
ύφ" oiJ διεπvέετο να έγερ8ώσιν Εν Κωνσταν,τινουπόλει καl τοίς πέριξ περιώ
νυμοι μοναί. co Ήγούμε~·ος η]ς Movfjς Δαλμάτων Δα),μάτιος ε'φερε τον 

τίτλον· τοίi Άρχιμc.(νδρίτου, έχ.αλεϊτο «πατ1Ίρ τών μοναστηρίων)) και ε.a-εω
ρεlτσ, &ς fμο καl πράγματι, ό &ρχηγΟς πάντων τών μοναχών, 1l δΕ μονή του 
άπέβη η πρώτη καl Εκλεκτη μεταξU πασών τών άλλων. 

~Αφ~ δτου δμως 1'Ί μον1'j τών Δαλμάτων Εξέλιπε, την πρώτην {}έσιν κατέλα
βεν 11 περικλε1lς μονη tοϋ Στουδίου, τής δποίας ό cΗγούμενος Εχωy τΟν τίτλον 
τοϋ "Αρχιμανδρίτου Ετιμάτο ιδιαζόντως ύπΟτοϋ Πατριάρχου, Αύτοκράτορος καl 
τοϋ λαοίί τής βασιλευούσης. OUtoς συλλειτουργών 11 καl συνεδριά
ζω ν μετd τοϋ Πατριάρχου προηγείτο πάντων τών πρεσβυτέρων. Είς τΟν 
τίτλον τοϋ Άρχιμανδρίτου, Ciγνωστον κατα ποίαν €ποχ1lν, πάντως δμως μετα 
,την άνάκτησιν dπΟ t(Ον Λατίνων τής Κωνστανtινουπόλεως, προσετέ{}η καl 
ό τιμητικώrερος τίτλος τfjς &ξίας τοϊ'ι Πρωτοσυγκέλλου, ωστε ό "Ηγούμε
νος Στουδίου έτιτλοφορείτο 'Αρχιμανδρίτης καl Πρωτοσύγκελλος. 'Ήδη επl 

Μιχαijλ τοϋ Παλαιολόγου ό Ή γούμενος Στουδίου >]το καΙ Πρωτοσύγκελλος 
Uπάρχει μάλιστα καl Επιστολi] τφ Σοφωτάτφ καl λογιωτάτφ πατρl κα{)-ηγου
μένφ τfις σεβασμίας καl βασιλείου Μοvης τού Στουδίου ~Αρχιμανδρίτη τε καl 
Πρωτοσυγκέλλφ Κυρ. ΕΜ!υμίφ" 2• 

Άφοίi ό υπέροχος οiiτος τίτλος Εδό{}η καl είς Ήγούμενσν, fιτο φυσικΟν 
να μη περιορισθ·fι είς Ενα καl μόνον. ΔιΟ: τοϋτσ βλέπομεν δτι μετα τΟν CΗγού
μενον τοϋ Στουδίου καi ό CΗγούμενο, tijς Μοτόiς τών Μαγγάνων ετιμijι!η 

δι' άμφοτέρων τώv άξιωμάτων Άρχιμανδρίτου και Πρωτοσυγκέλλου. 'Επίσης 
και εν ~τει 1381 ό Πατριάρχης Νεϊ.λος ό ΚεραμεiJς .Jπικυρών πράξιν 
αVτοκρατορικ1lν, άπέλυσε σιγίλλιον ΠατριαρχικΟv ύπ€ρ τfίς μονflς τοϋ Προ
δρόμου τfίς λεγομένης Πέτρας, δι" σΟ «παρακελεύεται- την Μοη)ν ταύτην 
τετιμημένην ε'ίναι τψ Άρχιμανδριτάτφ και Πρωτοσυγκελλικψ Ονόματι, καL τΟν 
τιμιώτατον αύτfίς CΗγούμενον είς αίώvα τΟν απαντα ~Αρχιμανδρίτην είναι 
καl δνομάζεσitαι, Εχοντα άδειαν την ίερCιν Εκτελείν λειtουργίαν μετ& καl τοϋ 
Ίεροϋ έπιγονατίου, οος σύνηι!ες έστi τοίς Άρχιμανδρίται.ς τών λοιπών σεβα-

,
1 Μ. Πρωτοσυγκέ'λί,ου 'Α{}ηναγόρα, At μοvα( τi]ς Κωνdtαντινουπόλεω~ 

(Νεος ποιμήν, μηνιαϊον ftεολ. περιοδικΟν f.v Καινστωιηνουπόλει. 3. 386). 
~ Βλέn:ε αότιlν ~ν Β.Ζ. τόμ. 1 (1892) 96. 

r 
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σμίωνΜ?νώνκαlτάξιvΕχειν τρίτη ν εν ταίς tερα'ίς καt Συνοδικα'ίς 

συ ν ε λ ε ύ q ε σ ι ν, πρώωv μΕν γαρ πάντων τΟν Άρχιμανδρίτην τοϋ Στουδίου 
καΙ. ό χρόνος κατέστησε καi τΟ δίκαιον ο.Uτοϋ, δεύτερον ·δε τΟν t(Ον Μαγγάνων 

όρώμεν, τρίτον δΕ καδιστq: 1l μετριότης ήμών τΟν τιμιώτατον Κα&ηγούμεvον 
Άρχιμαvδρίτην κα\ Πρωrοσύγκελλον της σεβασμίας Movfjς τοϋ Προ
δρόμου 1 

ΤΟ να ϊχη μία Ι\1οηl την άξίαν του ~Αρχιμανδριτάτ:ου δf:ν 1iτό τι άνά
ξιον λόγου. ΔιΟ: τοϋτο βλέπομεν δτι Ενίοτε συνΊlπτσντο &γώνες μεταξU τών 
Μονών υπΕρ τοU άξιώμαrος τούτου. Οϋτω π. χ. τΟ Άρχιμανδριτάτον είχε 
πρότερον Ίl εν Λάτρφ μονη τού Ο Αγίου Παύλου, &λλ' άργότερον η τιμΊl αϋτη 
μετέπεσεν εLς t1~J" Μονην τών Κελλιβάρων, τοϋ-3' όπερ δεν σuνέφερεν είς την 

Μον1lν του <Αγίου Παύλου. Έντεϋι'tεv διενέξεις καl Εριδες ύπfιρχον ·μεταξU τών 
δύο μονών, ?τε ό Πατριάρχης Μανου>)λ ό Α'. (1215 -1222) εξέδωκε τον 
Σεπτέμβριον τού 1222 ύπόμνημα, δι~ ού &πεδίδετο τfι μονll τοίi <Αγίου 

Παύλου τΟ Άρχιμανδριτάτον ύποβαλλομένων υπ' αUτil'' καl τών λοιπών έν 
Λάτρφ Μονών Κελλιβάρων, Μυσινιώνος, ΔυσΙκοϋ, Είρηνούνrων, Κισσών, 
Φαλακροίi, Βουνοί\ <Λ_γίου Ίωάννου, Άσωμάτου τΟ Βάτων. Άσωμάrου 
Βα{}έος Λιμένος, τΟ Περιστέρι ν καl <Ιερdς 2. • 

Την τιμην τοϋ ·'Αρχιμανδριτάτου καl Πρωτοσυγκέλλου, μετα nlν μονην 
Πέτρας, εUηργέτησαν καl είς τi}ν ΜονΎjν Κοσμιδίου, τΟ σημερινΟν ~ΕγιοVπ 
γνωρίζομεν δΕ ~Ηγούμενον αUτης 'Αρχιμανδρίτην καl Πρωτοσύγκελλον τΟν 
'Αντώνιον 3. 

'Επίσης άπαντώμεν κα&ηγούμενον καl Πρωτοσύγχελλον τfις σεβασμίας 
καl Βασιλικi'jς Μονfις του Κρημνοίi, 11 όποία, πάντως εlναι ή καl σ1lμερον 
σφζομένη Εν Χάλκη Μοvη άγίου Γεωργίου του Κρημνου, διότι δΕν &παν
τώμεν Clλλην Μοηlν φέρουσαν η)ν δνομασίαν ταύτην, έκτΟς Μονfiς τινος Εν 
Ζακύνitφ, 11 όποία Ομως είναι μεταγενεστέρα 4. Καi δfν {}d ήσαν αUταL μόνον 
αί Εν Κωνσταντινουπόλει καl τοίς πέριξ μοναl αί λαβούσαι την &ξίαν ταύτην, 
&λλ& στερούμενοι πηγών, &ρκούμε{}α είς ταύτας μόνον. 

Πρωτοσύγκελλοι κai. <Ηγούμεvοι Μονών έν ταίς Έπαρχίσ.ις. 

Το Άρχιμανδριτάτον καl το Πρωτοσυγκελλικον άξίωμα οι Πατριάρχαι 
καl oL Α\Jτοκράtορες &πένεμον είς μονας καl ΕκτΟς τfjς Βασιλευούσης κειμέ
νας, Οϋτω ό Πατριάρχης ΆiJανάσιος ό Πελοπονν>]σιος (1289- 1293) η]ν sν 
Πελοποννν]σφ Movijν τοϋ Βροντοχίου άνεκήρυξεν α~τοδιοίκητον καl άδού-

1 Miklosίch~Mίίller, Acta PatriaΓ. 1. 22. 
2 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοι Πίνακες 383. 386. 
3 Έλληνικοϋ Φιλολογικοϋ Συλλόγου Παράρtημα ΙΓ', τόμου σ. 49. 
' Βλέ;τε τΟν Uπ' &ρ. 95 κώδικα τί'jς έν Χclλ.κη μον1-1ς τής Παναγίης φύλλον 1:)(), 

ΕΠΕΤΗΡIΣ EΓAIPEIAl: !:3ΥΖΑΝΤ LΠΟΥόί.!.", έτο; ΕΌ 12 
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λευτον, άπονείμας είς τΟν ~Ηγσύμενον αύτης την τιμην να είναι ~Αρχιμανδρί

της καl Πρωτοσύγκελλος 1 . 

Δια rοϋ αύτοϋ · &ξιώματος ό ΑVτοκράτωρ ~Ιωάννης ό ΚαντακουζηνΟς 
εύηργέτησε τΟν CΗγούμενον τfjς εν Πελοποννήσφ Μονfjς τοϋ 1\f. Σπηλαίου, 
άπολύσας βασιλικΌν χρυσόβουλλον λόγον 2, ό δε Πατριάρχης Νείλος {1380-
1388) Εi!&ύμιον τον Ήγούμενον τijς Μονijς Λυκουσιάδης εν τfi Έπαρχί<;< 

Καρδίτσης, i\ν ϊδρυσεν 1i σύζυγος τοϋ Σεβαστοκράτορος ~Ιωάννου Δούκα, 'tl 
Επειτα μσναχη cy πομοηl, άνέδειξεν εϊς Άρχιμανδρίτην καl Πρωτοσύγκελλον 

τών περi Βλαχίαν, Ί'iτοι Θεσσαλίαν, μονασrηρίων 3. 

την αύτην τιμΊ)ν &π11λαυσε καl ή έν ,Ιωαννίνοις Μονη τfjς Θεοτόκου 

ή καl σtlμερον Ετι φέρουσα την δνομασίαν «~Αρχιμανδρείον)), ό δΕ Πρωτο

σύγκελλος τijς Έκκλησ(ας Ίωανν(νων δ άναφερόμενος εtς το Β'. χρυσόβου

λον τού Αί'ιτοκράτ:ορος Άνδρονίκου Εξάπαντος {}-ιl ήτο καl "Ηγούμενος τf]ς 

Μονής ταύτης"-. 

Άρχιμανδρ(την καl Γ!ρωτοσύγκελλον άπαντώμεv καl εν τjj Ίερg Μητρο

πόλει Σερρών περl τα τέλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 5. Άλλ& καl είς 

ϋ..λλας Επαρχίας fM. ύπfiρχον τοιούτοι, οΌς Ομως, έλλείψει πηγών, άγνοοϋμεν. 

Τfιν πράξιν τών Βυζαντινών ΑVτοκρατόρων καl Πατριαρχ(:Ον έξηκολού

ιtησαν μετό. την 'Άλωσιν νa εφαρμόζωσιν ο! Πατριάρχαι ώς ό Μάξιμος ΓΌ 

{1476- 1482), οστις κατa Ίούλιον τοϋ 1477 εξέδωκε Πατριαρχικον καl Συν
οδικΟν γράμμα έπικυρών τα δίκαια τfίς Μοvης Κοσι\•ίτζης είς τΟν "Ηγούμενον 

τfjς Οποίας &πένειμε καl τΟ Όφφίκιον τοU ~Αρχιμανδρίτου καl. Πρωrο

συγκέλλου 6• 

ΤΟ ~Οφφίκιον 7 τοϋ ~ Αρχιμανδρίτου καl Πρωτοσυγκέλλου οϋτω υπσ τοϋ 

Αύτοκράτορος τ'Π Επινεύσει τ9}ν Πατριαρχών χορηγούμενον δεν fιτο ψιλΟς 

τίτλος μόνον άλλα συνεπ1lγετο καl πλεονεκτήματα Εκκλησιαστικό: καl πολιτικά. 

Οϋτως οί "Ηγούμενοι τών Εν Κωνστω·τινοuπόλει «Εντίμων μοναστηρίων» 

Στουδίου~ ΜαγγάΥων καl Προδρόμου ηiς Πέτρας καl τών άλλων Επειτα, &φοϋ 

πρόη:ρον προεχειρίζΟ"ντο καl έσφραγίζοντο υπο τοίi Πατριάρχου, παρουσιάζοντο 

πρΟ τοϋ Αϋτοκράτορος φέροντες Επιρριπτάριον καl έλάμβανον παρ~ αύτοU 

τΟ δεχαvίκιον, την "Ηγουμενικfιν ράβδον, &κριβώς κατα τΟν αύτΟν τρό-

ι Μ i k 1 ο s i c h- Μ ίi ll e r, Acta et Diplomata 1. 480. 
1 Miklosich-Mίiller, 'Ένf}' &.ν. 2.191. 

' Ν. Έλληνομνήμων 6. 175. 
4 Π. 'Α ρ α βαν τ ι ν ο ίί, Χρονογραφια τfις 'Ηπείρου 2. 310. 
' Έκκλησιαστικiι Άλή&εια 9 (1889) 112. 
5 Έλληνικοϋ φιλολογ. 1:υλλόγου Παράρτημα ΙΖ' τόμου 18 · 20. 
7 ΈνταUitα πρόκειται περi όφφικίου 1 τοϋ άξιώματος Επιφυλαχ&έ\1tο~ διά τΟν κατ 1 

έξοχijν Πρωτοσύyκελλον. 
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πον, κqft' δν και οί Πατριάρχαι έλάμβανον τΟ ΠατριαρχικΟν δεκανίκιον ι 
συλλειτουργούντες δε 11 καl συνεδριάζον τες μετα του Πατριάρχου 
προηγοiiντο καl προύκά-811ντο πάντων τών πρεσβυτέρων 2. :οιΕφερον έπίσης 

κατ&. τΟ:ς λειτουργίας και έπιγονάτιον, δπερ προνόμιον &νfjκε μόνον είς ~Αρχιε
ρείς, κατd δε τους τελευταίους χρόνους της Βυζαντινfjς Αύτοκρατορίaς έδι
καιούντο ώς καl οί λοιποl Σταυροφόροι 11 &νcδτεροι κληρικοί, οί δφφικιάλιοιι 
να φέρωσιν Επl τοϋ Σκιαδίου αUτών καl σταυροUς &λλα κal λειτούργοϋντες 
«έπi το~ φαινόλου σταυρΟν .οία έγκόλπιον φέρειν» αν μ1l δε πρΟ τfjς &λώ
σεως, μετ~ αόηlν ό'μω;, έ'φερον πίλον μετ' έρυ&ροβαφούς σταυρού, περιεβάλ
λονtο και μανδύαν ποταμώδη κρατοίΊντες βακτηρίαν έν τοίς χερσlν 3 αν 
δυνάμε{}·α vU πιστεύσωμεν την ύπΕρ τοϋ περιβ01lτου ~Α-&ανασίου Μ. Ρ1lτορος 
καl Πρωτοσuγκέλλου &πολυ&είσαν Πατριαρχικην ~Επιστολήν. ~Αλλ' έκτΟς 
τών πλεονεκτημάτων τούτων είχον καl Uλικα τοιαiiτα λαμβάνοντες τΟ:ς λεγο
μένας ρόγα ς καi συνη-&είαςι τόσον o'L f.ν Κωνσταντινουπόλει δ σον και οι έν 
ταίς έπαρχίαις &ς π. χ. Ο Πρωτοσύγκελλος Ίωαvνίνων, δστις έδικαιοϋτο να 
λαμβάνη « βαγένι.ον πλfjρες ο'ίνου καl τρ~κέφαλα, χρυσd δηλ. Υομίσματα, πεν
τήκοντα ·J. 

'Ήδη γεννάται το ζήτημα: 01 Άρχιμανδρίται κα\ Πρωτοσύγκελλοι τών 
έν .l(ωνσταντινουπόλει έντίμων Μονών η σαν μέλη τfjς έν τfι βασιλευούση 
ένδημούσης Συνόδου; Έκ τοϋ σιγιλλίου τοϋ Πατριάρχου Νείλου τoii Κερα
μέως φαίνεται δτι είχοv τΟ δικαίωμα ν&. παρακά&ηνται έν ταίς ~Ιεραίς καl 
συνοδικαίς συνελεύσεσιν· άλλ" dρά γε ένταϋ\1α πρόκειται περL συνελεύσεων τής 
ένδημούσης Συνόδου 11 περι συνεδρίων τελουμένων UπΟ την Προεδρείαν τού 
Πατριάρχου πρΟς έπίλυσιv διαφόρων. ζητημάτων έκκλησιασrικfjς φύσεως 
&φορ(όντων είς την Άρχιεπισκοπil'v Κωνσταντινουπόλεως, &ς σήμερον Uπάρχει 
έν τοϊς Πατριαρχείοις ~Ε π ι τ ρ ο π η &ποτελουμένη έκ τώv Εξεχόντων μελών 
τών κληρικών αύτfjς προεδρευομένη ύπ' αύτοU τοϋ Πατριάρχου· η τού Μ. 
Πρωτοσuγκέλλου; Πιίtανώτερον να πρόκειται περi τfjς δευτέρας περιστά
σεως, άν καl Εχομεν παράδειγμα ο'tονεl ένδημοιίσης Συνόδου τών ~Ηγουμέ
νων, ~Αρχιμανδριτών και Πρωτοσυγκέλλων προεδρευομένης ύπΟ τοU 
Πατριάρχου. 

Ό Πατριάρχης Άιtανάσιος δ Α'. εi!iJuς ώς &νijλιtεv επl τοu Πατριαρ
χικού ιtρόνου κατa το 1289 μη φέρων η]ν επιβολην τών παρεπιδημούντων 
~Αρχιερέων, οί Οποίοι καl &πετέλουv την εvδημοϋσαν Σύvοδον, καl δη τών 
Μητροπολιτών 'Εφέσου, Κυζίκου, κα\ Φιλαδελφε(ας, ύφ' &ν δυναστευ&εlς δ 

1 Κ. Καλλινίκου, Ό ΧριστιανικΟς ΝαΟς 625. Κωδινοίί, Περl τών δφφικια~ 
)ιίων 105. 14. 

:! Μ i k l ο s ί c h- l\1 ίi 11 e r, Acta Patrar. 2. 22. 
3 Ε. L e g r a n d, Β i b 1 i ο g r a p h i e Η e 11 e η i c1 u e τόμ, 3. 423, 
-i Π. Ά Q α β αν τ ι ν ο ϋ, Χρονογραφία της 'Ηπείρου 2. 310. 
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προκάτοχος αlιτού Γεώργιος ό Κύπριος fΊναγχάσ{}η "α παραιτη-θfi, &φοίί 

ένήργησε τi]ν &ναχώρησιν α1Jτών εlς τdς έπαρχίας των &πετέλεσεν- Σύ,ιοδον 

μετα τών 'Ηγουμένων. «ΤοUς μΕν ΕντΟς εUρεΗέντας έν Κωνσνταντινουπό/,ει, 

λέγει Ν ικηφόρος ό Γρηγοράς~ οίασδ)l τι ν ο ς ενεκα χρεί.ας, είς rδς ο1κείας Εχα

στον μητροπόλεις &πέπεμψεv- έκεί τΟ λείπον τοϋ βίου διατελέσοντας ώς μ1l 

ένταίί&α, φησl κα{}ήμενοι συρράπrοιέν τι κατ~ &λλήλων τε καl α1Jτοίί, τής 

εLρήνης δφείλοντες είναι διδάσκαλοι· τοίς δ" εξωίJεv ίσύσι προφάσει δfί-3εν 

κατα τΟ'Uς κανόνας τών δ.γίων καl -&είων συνόδων καl δlς καl &παξ τοϋ Ετους 

σύνοδον τών Μητροπολιτών παρι.J: τι$ Πατριάρχη κελεύοντας γίνεσίJαι ... την 
ε'ίσοδον άπέκλειε τfίς Κωνσταντίνου~ εί'J ποιών», 1 καl σϋτως, ώς προσθ-έτει 

ό Παχυμέρη; ό Πατριάρχης γραφας άποστέλλων· ελεγεν άναγνωσ&ηναι 

ταύτας μέσον η)ς συνόδου τών CH γ ου μένων· μετ α τούτων γαρ τ ας Συνόδους 

έποίει» 2• 

Του Πατριάρχου τούtου σψζοντα δύο γράμματα προς τον Αvτοκρά

τορα ((περl τών 'Αρχιερέων, ένδιαιτάσ&αι Εκασrον τfι λαχούση καl μη 

ποιείν πλέον έξαμηνιαίον έκτός, ώς τοίς νόμοις δοκεί καl κανόσι καl μη 

κατοικείν τf]ς βασιλίδας Ενδον» καl ((δπως Εκαστος τών άρχιερέων τfl λαχούση 

προσκαρτερfι καi περl τών έκ του κλήρου &φηνιαζόντων Ενεκα Οφφικίων 

καl ι]όγας)> 3 . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 'l'E'l'APlΌN 

Μεγάλοι Πeωrοσύrκελλοι. 

Ώς εΥπομεν, δ /Ιεσμος τών Συγκέλλων διετηρ1]8η εν τψ /Ιεσμψ τών 

Πρωτοσυγγέλλων, &λλ' f\δη &ντl ένος Σuγχέλλοι; παρουσιάζονται πολλο\ Πρω

τοσύγκελλοι. ~ο κυρίως δμως Σύγκελλος, τΟν όποίον άντικατέστησεν ό Π ρ ω

το σύγκελος τί άπέγινε; Έν τψ μέσφ τόσων Πρωτοσυyκέλλων cΗγουμέ

νων Επαυσε να Uφίστανται δ Πρωτοσύγχελλος, δ πνευματικΟς πατηρ του 

ΑVτοκράτορος, δ άποτελών μέλος τfjς Συγκλtlτου περίβλεπτοΥ; Εύτυχώς Οχι· 

ύφίσταται καl πάλιν, ά:λλ~ 1-}δη γνωρίζεται πλέον cΟς Μέγας Π ρω το σύγ

κελλος. 

Ό τίτλος μέγας δεν fιτο &γνωστος εν τi'j Έκκλησίq &π' &ρχfjς του Βυζαν

τινου Κράωυς. 'Έχομεν Ά-3-ανάσιον τΟν l\ίέγαν1 Βασίλειον τΟν Μέγαν καl 

τόσους <Χλλους «t1lν μεγάλην σου dγιωσύνην», ώς έκάλουν τΟν Πατριάρχην 

οί ΑUτσκράτορες, 8χομεν δ€ καl μεταξU τών αύλικών &ξιωμάτων ώς τΟν 

1 Ν. Γ ρ η γ ο ρ α, 'Ι στορ. 1. 182.6~ Νέος Ποψιiν 2. 237. 
2 Πβ. καi Γεωργίου Παχυμέρη, Μιχαήλ Παλαιολόγος 2. 518.616. 

'J Μ. 1' ε δ ε JJ ν, Πατριαρχικοί πίνακες 408, 409. 
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μέγαν ~ουράτωρα (Εν &ντη1έσει πρΟς τΟν Κουράτωρα ηΟν Μαγγάνων) τοUς 

Ι\-fεγάλο1ις_ Δομεστίκους, Μέγαν Παπίαν καl λοιπούς, κυρίως δμως είσέρχεται 

εlς ηlν κοιν1lν χρήσιν dπΟ τών μέσων roU 11 ου αΙώνος. <ΙΟτε δηλαδ1l ilρχισαν 
Va Εχπίπτωσι τα διάφορα αξιώματα έκ τοU &ρχικοίi aύτών μεγαλείου, τότε 

1 ' β ' ' ' ' 1 "Ε 1 ' ' Μ' '' προσε ,αμ ανον και τους κενους τι τ ,ους. χομεv .. οιπον τον εγαν Δ μα· 

σείας ώς άποκαλε"ί τΟν Άμασείας δ Ψελλός, τΟν :Μέγαv Βουλγαρίας 1 ώς άπα

καλεί τΟν Δημ. ΧωματιανΟν Ίωάννης Ό Άπόκαυκος καl κα&~ Εξής άλλ~ 11 
κυρίως προσωνυμία αϋτη 11 ό τίτλος περιωρίσ&η μεταξυ τών ά"ωτέρώv 

κληρικcΟν άρχόντων τοϋ Πατριάρχου καl δ1l πρώτον τοϋ Οlκονόμου τfις Μ. 

'Εκκλησίας, Σακελλαρίου τής Μ. 'Εκκλησίας, Σκευοφύλακας, Χαρτοφύλακας 

καl κατ" έξοχijν του Πρωτοσυγκέλλου. 

Πρώτον Μ. Πρωτοσύγκελλον &παντώμεν Μιχω)λ (Μάξιμον) τον Όλόβο

λον κατa κόσμον Μανου1]λ. Περl τούωυ δ Παχυμέρης λέγει δτι Μιχαi}λ δ 

Αύrοκράτωρ «αϊτίας πλασάμενος τόν Όλόβολον Μιχαfιλ παιδίφ γε Οντι καl έν 

τοίς οίκείοις τελοiiνη τότε γραμματικοί; Uπερπο{tοϋνtι δ" δμως τΟν "Ιωάννην 

(τΟν άτυχη υ ίΟν Θ. τού Λασκάρεως τΟν ύπΟ τοϋ Ι\1. Παλαιολόγου τυφλω-&έντα) 

άφαιρείται τfjς (ιινΟς αύτ1ϊς μετα τών χειλέων, έκείνος δΕ παρευίtUς Qακεvδυ

η]σας εlς τljν Μονi]ν του Προδρόμου εΙσέρχεται 2• Ό "Ολόβολος κατι'ι τi]ν 

μαρτυρίαν του Παχυμέρη ύπάρχων «εύφυijς)) 3 έπεδόΒη κατα nlν διαμοηlν 

αυτού Εν τϊϊ l\1ovfι τfj; Πέτρας εLς την μελέτην &ποβας πλ1lρης λόγων! καl 

δια τούτο τψ 1267 διωρίσ/Ιη διδάσκαλος τής Λογικής εν τfi ~πο του J\Vτο

κράτορος Μιχαi]λ ωu Παλαιολόγου ίδρυ/Ιείση Άκαδημίq &ναδειχ/Ιεlς συνάμα 

CΡ1Ίτωρ τfjς Εκκλησίας καl παρέμεινε έν τfί {}·έσει ταύτη έπl έξαετίαν, άλλα 

καl πάλιν -δπέπεσεν ύπΟ την δυσμένειαν τοϋ ΑVτοκράτορος Μιχωlλ, Οστις 

είχεν άvα&έσει αUτψ εν τινι &νακτορικft συνελεύσει τψ 1273 να ύπερασπίση 
ωvς Λατίνους, &λλ' δ στερρος πρόμαχος τ1]ς δρ/Ιοδοξίας δεν το i!πραξεν, 

δταν δΕ Ίνιέγχ3η δια τοUτο ύπΟ τοϋ ΑVτοκράτορος Εξετράπη είς πικρσUς 

ύπαινιγμοiJς κατ' αύτοϋ ώς σφετεριστοϋ τού ίtρόvου, δι" δ καl Εξωρίσitη 

ε'ίς τινα μον1Ίν τfjς Νικαίας, άλλ~ Επειδη καl πάλιν Ενέμενε\/ εLς την κατα 

τών Λατίνων γνώμην του μειηνέχ-θη εϊi; Κωνσταντινούπολιν, έδάρη άνη

λεώς καl επομπεύ8η δια ηον οδών! Mεta το πά/!ημα τοϊitο δ Όλόβολος 

άπεσύρ-θη είς η\ν Μον1lν τοϋ Μεγάλου άγροϋ, μετα δΕ τΟν -&άνατον τοϋ 

ΑVτοκράτορος φανερώς πλέον έπεξfiλ-&εν κατα τών Λανίνωv καl δη Εν τινι 

συνόδψ κατι'ι το 1284 συγκροτη/Ιείση fJπo τού Α~τοκράτορος Άνδρονlκου· 

1 «Και ήμείς μΕν τιμώντες οϋτω τΟν μέγαν Βουλγαρίας» Ν. Β έη,Μανουi)λ ΜακρΟς

Καλοσπίτης ·- Χρuσοβέργης Εν Έπετηρ. "Εταιρ. Βυζ. Σπουδών. 2. 124. 
2 Γ ε ω ρ γ ίο ιt Π α χ υ μ.έ ρ η. Μιχαηλ Παλαιολόγος 1. 192.20 έξ. 193 1 έξ. 
3 "Εν{)"' άν. τόμ. 2. 283 ~τφ Όλοβόλφ είφυεί γε Οντι καί .πλ1)ρει λόγων~. 
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διετέλει δ' Ετι μέγας .ρήτωρ· &στε Μ. Πρωτοσύγχελλος dνεδείχ-&η μετd τΟ 
εrος τοϋτο. 

Ό Όλόβολος, ώς ομολογεί δ Κουμβάχερ, i\το σπουδαία προσωπικότης, 
εl.χε δε καl Εξαιρετικt)ν επιστημονικΊ)ν μόρφωσιν. 'Ό βίος του, },έγει, είναι 
διδακτικΟν παράδειγμα τiϊς τύχης Βυζαντινών αύλικιί.Jν, άλλα μαρτυρεί συνάμα 
Εναντίον τών περL της &χαρακτηρισίας τών Βυζαντινών κοινώς παραδεδεγ
μένων- άδίκως δμως 00ς φρονοϋμεν, προσ-&έτει: «είς τα στή-&η τοϋ-Μανουi)λ 
κατψκουν δύο ψυχαί, η τού εUλυγίστου Επισtlμου αVλικοίi, καl ή τοϋ άδα
μάστου καi Οργίλου φυσικοU dν&ρώπου)> 1. ΤΟ λεγόμενον ύπΟ το1i Παχυμέρη 
δτι δ Α~τοκράτωρ Μιχα1]λ έτιμώρησε τον "Ολόβολον δια τijς &ποκοπijς της 
ξηνΟς καl τών χειλέων βεβαίως είναι ύπερβολή 2

1 διότι, 00ς παρατηρεί ό 
Κρουμβάχερ «)1 ποιvη αίιτοϋ φαίνεται Οτι έξετελέσδη μετά τινος φειδοUς, 
cί5στε τών χειλέων αύτοίi δΕν έστερή&η παντελώς, διότι Cf.λλως &δύνατον ή το 
να έκτελΏ Εργον διδασκάλου καl "Ιεροκήρυκας». 

Έπ' ονόματι του Μ. Πρωτοσυγκέλλου "Ολοβόλου φέρεται εγκώμιον 
προς τον Α~τοκράτορα ΜιχαΎjλ γραφεv πάντως δτε διετέλει εν τij Α~τοκρα
τορικfι ύπηρεσίι;:t πληρες έπαίνων καl κολακειών δια τΟν αυτοκράτορα, άλλα τΟ 
Εγκώμιον αύτΟ έγράφη ώς άπΟ μέρους τοίi Πατριάρχου Γερμανοϋ· τόσον 
δf: τΟ Εργον τοϋτο, δσον καl πάντα τα ϋ.λλα Εργα αύτοϋ μαρτυροϋν, ώς λέγει 
δ σοφός έκδότης τοίi έγκωμίου κ. Ξ. Σιδερίδης, «τοϋ διδασκάλου της λογικfίς 
έπισηlμης τ11ν πολυμά{}ειαν καl την εύρείαν γνώσιν τfjς τε ~ΙερΟ:ς καl τfjς 
8ύρα-&εν σοφίας» 3 δικαίως δΕ καl είς τ&ς Επικεφαλίδας τών συγγραμμάτων 
αύτοU φέρεται «τοϋ σοφωτάτου μεγά/,ου Πρωτοσυγκέλλου κυρίου Μαξίμου 
"Ολοβόλσυ>. 

Περ\ τοϋ βίου καl τών συγγραμμάτων τοϋ Όλοβόλοu ι!γραψεν ό Max. 
Treu 4 καl ό Κρουμβάχερ δΕ σημειοί περl αύτοU δη fιτο «είς τών όλίγων 
εiδημόνων τfjς Λατινικfjς γλώσσης» 51 c~στε δ πρώτος 1lμίν γνωστΟς Μ. 
Πρωτοσύγκελλος μετd η)ν dνάκτησιν της Κωνσταντινουπόλεως άπό τών 
Λατίνων δΕν fιτο τυχαία φυσιογνωμία καl τούτο μαρτυρεί δτι καl κατα την 
έποχην ταύτην ως και είς τας προγενεστέρας τό περίπυστον τοίiτο &ξίωμα 
έδωρείτο είς έκλεκτα και διακεκριμένα πρόσωπα. 

Μέγας Πρωτοσύγκελλος Πελοποννή άου. Δεύτερον Μ. 
Πρωτοσύγκελλον γνωρίζομεν εU-3vς μετα τον Όλόβολοv τον Παχώμιον 

1 Μ. Γεδεών, Παιδεία καί Πτωχεία παρ' {ιμϊν κατα τοlις τελευταίους αί&νας 15. 
2 Κ. Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, <Ι στορ. της Βυζαντ. Λογοτεχνίας 2. 742, Εξ (μεταφρ. Γ. 

Σωτ η ρ ιάδ ο υ). 
3 Έπετηρ. <Εταιρ. Βυζαντ. Σπουδών 3. 171. 
' 'Εν Β. Ζ. 5. 538 · 559. 
~Κ. Κρουμβάχερ, 'Έν{}. &ν. 2.744. 
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άλλ~ αύ1;Ον Οχι πλέον Μ. Πρωrοσύγκελλον τfjς !\1. Έκκλησίας, &λλ& τής 

Πελοπονη1σου· τόσον η Πελοπόννησος, Οσον καl1) Τραπεζοϋς κατ& την περίο

δον ταύτην Ετέλουν ύπΟ τοιαύτας συνί}llκας, ωστε οί Αύωκράτορες έφιλο

τιμοϋντο να άπονέμουν είς τσUς κληρικσUς τών μερών τούτων τα μεγαλεί

τερα άξιώμαtα, αύτα ταϋτα τα όποία Εδίδοντο καl είς έπι01lμους κληρικσUς 

τfiς Βασιλίδος τών πόλεων. Οϋτως είς τΟν {}ερμουργΟν ~Ηγούμενον Παχώ

μιον, δστις έξ ίδίων δι' άrρύτων κόπων ανήγειρε καl συνέστησε κατα την 

πόλιν Μυζη&ράν Μονην τιμωμένην έπ' Ονόματι τfις ύπεραγίας Θεοτόκου 

τijς έπικεκλημένης Βροντοχίου, δ Α~τοκράτωρ 'Ανδρόνικος Β'. καl Μιχω]λ 

Εν Ετει 1313 άπένειμον την άξίαν του 'Αρχιμανδρίτου καl Πρωτοσυγκέλλου 

άναγνωρίσαντες την 1\-ΙονΊ\1! αUτου ώς Μονην Βασιλικt)ν 1 μετ' Ολίγον δΕ «δια 

η)ν άρεt11ν καl την κατα {}ε0ν πολιτείαν» καl δι' Cf.λλους λόγους, ώς 13& 'ίδω
μεν, έτίμησαν αύτΟν έπl πλέον~ άναδείξαντες Μ. Πρωτοσύγκελλον 2• 

Ό Μ. Πρωtοσύγκελλος Παχώμιος «το {}αϋμα Δωριέων> κατa Έμμα

νουiΙλ τΟν Φιλfjν γράψαντα δύο ποιήματα δι' αύτόν, δΕ:ν fΊτο τυχαία φυσιο

γνωμία. Ίδρύσας έξ οϋκ οντων η]ν , Μον1]ν Βρον<οχίου εlς Μυζη8ρά, ε!ς 

έποχην κα{}' Ίlν 1) Βυζαντινη Αύτοκρατορία έπανελάμβανε καl πάλιν έπl .τής 
Πελοπονν1lσου τ-α δικαιώματά της δια τfjς έκτοπίσεως τών Λατί'Ι-•ων, ίδρύσας1 
λέγομεν, τfιν Μοηlν αύτοU η)ν Εχρησιμοποίησε δι' έ1tνικο-Uς σκοπούς 1) Αύτο
κρατορία καl τότε, ώς πρότερον έπt τfiς κατοχfjς τών Σλαύων, είχεν &νάγκην 

ίκανών καl έγνωσμένων πατριωτικών προσώπωγ, ϊ\ια δυνη-&η ού μόνον να 

συγκραηlση τα κτη-θέντα, άλλα "α προσκτήσηται καl Ο, τι Ετι διετέλει ύπΟ ξέγην 

κατοχήν, πρόσωπον δΕ κατάλληλον άπΟ πάσης άπό~εως δια τοιοϋτον Εργον 

fΊτο ό Παχώμιος Πελοποννήσιος ρέκτης, λόγιος, ίσχυρός δυνάμενος να 

δράση ε3νικώς. 

Καl έν άλλη μελέτη 1lμών νεωστι έκδο{}είση 3 έτονίσαμεν την πολιτικfιν 

δξυδέρκειαν τών Βυζαντινών Αϋτοκρατόρων, οίτινες έξ άρχflς κατανοήσαντες 

η)ν άπροσμάχητον ή{}ικην δύναμιν τών ΜοΥών και τών Μοναχ&ν, έπετέλε

σαν δι~ αύτών -&αύματα έν τψ μέσφ η'Ον Επιδρομών δσαι έπl αίώΥας κατέ

κλυσαν τα Έλληνικα έδάφη, πολλαχώς υπεστήριξαν τaς Μονας καl δεν 

έφείσ1Ίησαν χαρίτων καl προγομίωv καl εϋεργεσιών ύπΕρ αVτών καl τών 

cΗγουμΕνων αύτών, κατοχυροϋΥτες τCι.ς εύεργεσία; αυτών καl δια συγιλλίων 

καi χρυσοβούλλων. Δια τούτο εUρίσκομεν καi διιi τ1)ν Μονfιν Βροντοχίου καi 

τόν ~Ηγούμενον αϋτfίς σειρUν τοιούτων βασιλικών εύεργετηρίων έγγράφων, 

δι" ών κατεπλούτισαν αυτην διά κτημάτων καl δωρεών μεγαλοπρεπών, άπέ

νειμον δΕ καl είς τ{)ν ~Ηγούμενον- αύτfjς τΟ &Υώτατον έκκλησιαστικΟν άξίωμα, 

ι Βυζαντίδος 1. 456. 
2 Βυζαντίδος 1. 543. 
3 Αί Ίεραl Μοναί της Ήπείροt.ι καl της Έλλάδος Εν γένει καi αί πρΟς τΟ "Εftνος 

ό.νεκτίμη-τ;οι ύπηρεσίαι α\ιτΟΟν. 
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00ς ε'ίπομεν, άναδείξαντες αUτΟν .i\1. Πρωτοσύγκελλον οί1 μόνον της Movfjς 
11 τfiς περl αύηlν χώρας, άλλό πάσης τής Πελοποννtlσου. 

Έάν τις Επισταμένως μελεηlση τδ: ύπΕρ της Μονfjς Βρονrοχίου χρυσό
βουJ.λα τών Αύτοκρατόρων ~Ανδρονίκου καl Μιχωlλ διd: τών όποίων" << βασι
λικό) τ ψ πtlχει » εύηργέτουν τόσον πλουσιοπαρόχως αύηlν, {}δ. 'ίδη Ο τι τοϋτο 

(Οφείλετο ού μόνον είς τΟ δη «οί η{> Χριστό) συνrαξάμενοι καl τΟν άσκηηκΟν 
άνηρήμένοι βίον Cίγρυπνοί είσιν ίκέται ί1εου καl πρέσβεις περl της του κρά

τους καl τοϋ κόσμου παντΟς συστάσεως», οVδ~ είς τΟ δτι ό ΟΗγούμενος Βρον

τοχίου «fίν iJεαρέστου καt &εοφιλοϋς πολιτείας άνrιποιούμενος», dλλd κυρίως 
καl ~ρΟ πάντων διότι οί:iτος « Ό ρ ij Ο ς η ν είς ηlν άγίαν τοϋ Θεοϋ ~Εκκλη

σίαν καl είς τ1)ν βασιλείαν, καl ζfjλον fχων ύπfρ τοϋ συμφέροντος τών 

κοινών πραγμάτων». Κατα τα χρυσόβουλλα ή Βασιλεία «tΊlν α'ίτησιν καl 

παράκλησιν του τιμίου Μ. Πρωτοσυγκέλλου έτοίμως προσεδέξατο τΟ μΕν δια 
ηlν ένουσαν αύτψ Π\'ευματικi]ν πολιτείαν καl &γωγtlν, τΟ δΕ δια τόν περl 
τών κοινών πραγμάτων ζfjλον, καl κα&αρUν καl διάπυρον εϋνοιαν, ην τρέφει 

πρΟς την βασιλείαν μου» 1. ΊδοU λοιπΟν διατl ό Παχώμιος καl1i Μονή του 
ύπfjρξαν τΟ άντικείμενον τόσων αύτοκρατορικών χαρίτων· διότι fιν όρ-θ-0ς είς 
την βασιλείαν καl ζηλωτης τών συμφερόντων τών κοινών πραγμάτων' κοινΟν 
δΕ συμφέρον τότε έν Πελοποννήσφ iiτo 1l προσέλκυσις πλειοτέρων (Ελ.λ-tlνων) 
καrοίκων πρΟς τΟ μέρος τού Αύcοκράτορος, καl ή έκτόπισις δσον τΟ δυνατΟν 

περισσότερον τών Λατίνων. «ΠρΟς τούτους, άναφέρει τΟ χρυσόβουλλον, όφεί

λουσι κατέχειν οι έν αUτψ μοναχοl άνενοχλtlτως καl άδιασείστως ετι δΕ καl 
άναποσπάστως καΙ δ σους δuνη-θ-·ώσιν προσαγαγείν έλεu-θ-έρους άπΟ μέρος 

τών Λατίνων καl προσκα&ίσαι είς τΟν τόπον αfJτών, άλλα δη 

καl. Οσον φ{}·άσωσι συσηlσασΗ·αι καl βελτιώσαι έπl τοίς είρημένοις κτήμασιν 
αύτών>) 2• Καl είς ϋ.λλο πάλιν χρuσόβουλλον φέρεται «έπεl δΕ παρεκλήτευσε ό 

αύτΟς τψι(Οτατος Μ. Πρωτοσύγκελλος τής Πελοποννήσου καl ϊνα δτε εύδο

κήση ό -θ-·εός γενέσ{}αι τfjς βασιλείας μου τ1)ν &πα σαν χώραν 

t ών Σ κ ο ρ τ ω ν, κα{}έξει ή τοιαύτη σεβασμία μονΊl καl την των είρημένων 
δύο χωρίων Λατινικην μερίδα, ή βασιλεία μου προσδεξαμένη καl η)ν 

έπl τούrου δέησιν αϋτού διορίζεται ϊνα έπαν γένηται εϊς δόξαν {t·εοϋ δια τfjς 
άντιλήψεως τfjς ύπεραγίας Βεοτόκου ή είρημένη απασα χώρα τών Σκορτών 

tfjς βασιλείας μου~ fπιλαμβάνηται είς κατοχiιν 11 αύτ't) σεβασμία μον1) dνεμ
ποδίστως καl την τοιαύτην Λα τ ι ν ικ1) ν μερίδα κάl οVδεiς εύρίσκει κατα
δυναστείαν τινα έπ~ αύτψ 3, 

1 Έν Βυζαντίδος 1. 455. 549. 553. 544. 
2 'Ένθ·' d.ν. 547. 

.~ 'Εν Βυζαντίδος 1. 555. ΤΟν τίτλο\' Πρωτοσυγχέλλου Εφερον και οί μετcΊ τΟν Παχώ· 
μιον 'Ηγούμενοι ώς φαίνεται έξ έπιγραφης παρεκκλησίου τής Μονής Βροντοχίου 
~Κυπριανοϋ προτοσυγκέλλου -&ύτου Ήγουμένου» (Βυζα·ντίδος 1. 452). · 

r 
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Μ.; Π ρ ω τ ο σ1.ί γ κελλό ς Τ ραπ εζοϋ ν τ ο ς. <Ό,τι συνέβη δια την 

Πελοπόννl}σον, τΟ αύτΟ Εγένετο καl δια την Τgαπεζοϋντα, άλλ~ ύπΟ διαφό

ρους σuν-&1lκας. 'Ητο φυσικΟν οί Αύτοκράτορες τής Τραπεζοϋντος, χάριν τής 

ίδίας αύτών αύΒυπαρξίας να ftελήσωσιν, Οπως καl ή ~Εκκλησία αύτών κατα

στfι ανεξάρτητος τής έν Κων/πόλει Μ. "Εκκλησίας δια τοϋτο καl έξ &ρχfjς 

έπεδίωξαν να δπιτύχωσιν τοϋτο. ΑύτΟς οί:iτος ό πρώτος Αl,τοκράτωρ Δαυ'Lδ' ό 
Κομνηνός, «μ1Ί {}έλων παρα της ίδί~ άρχfι &φ' έτέρας έξουσίας καταστi]ναι 

δπίσκοπον» ι, άπέπεμψε τΟν ύπΟ του Οϊκουμενικοίi Πατριάρχου ψηφισθ·έντα 

καΙ. dποσταλέντα εLς Τραπεζούντα .Μηrροπολίτην ~Αμάστριδος δι~ δπερ ό Ναυ

πάκτου Μητροπολίτης "Ιωάννης ό ~Απόκαυκος είς όμοίας περιστάσεις είJρισκό

μενος απέναντι τοϋ Πατριάρχου δια τας διαχωριστικας τάσεις τοU Δεσπότου τfjς 

~Ηπείρου, ψέγει τΟν ΚομνηνΟν Δαυtδ 00ς ού καλώς καl δικαίως ποιήσαντα. 

~Αλλα τΟ οίκουμενικΟν Πατριαρχείον έπέμεινεν, ό δΕ Αύτοκράτωρ τfjς Τραπε

ζούντας 1jναγκάσ8η να Ί1ποχωρήσυ ζηη]σας μόνον (τφ 1260) «δια το πόντιον 
καl έπικίνδυνον τής όδοϋ» την μη μεη!βασιν τών Μητροπολιτών Τραπεζοϋντος 

είς Νίκαιαν <ιεπl ~ηlφφ κα'ι χειροτονίq, τοϋτο δΕ παρεχώρησε 1l Μ. "Εκκλη
σία κα'ι τ ψ τής συγκαταβάσεως λόγφ χρω μένη», ύπΟ τΟν δ ρ ον δμως να είδο

ποιfjται αύτη περl τής χηρείας τοίί -θ-ρόνου, δια να πέμπη έπίτροπον, έ π l 
παρουσίq,- τού Οποίου να γίνηται η ψήφος καl χειροτονία, 

μνημονεύηται δΕ καl τΟ ΠατριαρχικΟν Ονομα έν ταίς έπ~ ~Εκκλησίας άναφο

ραίς, είς Ενδειξιν τής άπΟ τοϋ Πατριαρχείου~έξαρηlσεως καl ύποταγfις. ΠρΟς 

τοUτο συνετάχ-θ·η καl ίδιαιτέρα π ρ ά ξ ι ς ύπΟ τοϋ Πατριάρχου Ν ικηφόρου εv 

ετει 1260, Ί)ν έξέδωκε ό Louis Peti t, ό τέως έπίσκοπος τών Λατίνων έv 

Άίtήναις, μετα σχολίων δυσμενών καl πόρρω τfjς άλη{}είας άπεχόντων, πρΟς 

τΟν όποίον άπ1Ίντησε δι' ίδιαιτέρας μελέτης ό σοφός Βυζαντινολόγος κα'i πολύ

τιμος φίλος κ. Ξενοφών Σιδερίδης 2• Άλλa κα\ ή πράξις αfJτη, ώς παρατηρεί 

δρ8ώς ό κ. Σιδερίδης, i']πράκτησε, διότι εν i'τει 1364 βλέπομεν δτι ό μεrιi τον 
Ί'Jάνατον τού Μητροπολίτου Τραπεζούντας Ν1]φωνος ψηφισθε\ς Σκευοφύλαξ 

Ίωσηφ ό Λαζαρόπουλος «άπηλ-θεν εLς την Πόλιν καl ήλ{]ε χειροτονημένος 

καl τfι τρίτη τfjς Διακαινησίμου γέγονεν ti είσέλευσις αύτοϋ}>. ΤΟ αύτΟ έγένετο 
καl τφ 1370 δτε Μητροπολίτης Τραπεζούνrος «χειροτονείται ψήφφ συνοδικfi 
κα'ι στέλλεται>> ό Θεοδόσιος, τέως "Ηγούμενος τής έν Κωνσtαντινουπόλει 

Μονfjς τών Μαγγάvων 3. Δια τΟ εlναι Ομως η)ν Τραπεζούντα πρωτεύουσαν 

Αύτοκρατορίας, ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως είχε πά\ιτοτε έv αύτfί 

ίδιαίτερον οϋτως είπείν ~Αντιπρόσωπον αύτοϋ ενα τών έκκλησιαστικών άξιω-

1 Δια κ. Πα ρ {I ε ν ίου Κ. Πολάκη, Ίωάννη;Άπόκαυκος Μητροπολίτης ΝαυπάΚτου 48. 
2 Ξ. Α. Σ ι δ ε ρ ί δ ο υ, 'Έλεγχος της έκδόσεως ύπΟ R. Ρ. Louis Petit της περί τών 

Προνομίων τοϋ Μητροπολίτου ΤραπεζοUντος Συνοδικής πράξεως του οtκουμ. Πατριάρ· 

χου Νικηφόρου του άπΟ 'Εφέσου, Νέα ΣιcΟν 5 (1907) σ. 707 · 745. 
3 :Ξ. Α. Σιδερίδης, ''Εν#' άν. σ, 74;). 
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μαrικών τοϋ -&ρόνου είς τΟν όποίον έδίδετο ό τίτλος τοϋ Μ. Πρωτοσυγκέλλbυ, 

δπως έπιβλέπn καl έμποδίζη πάσαν τυχΌν προσπάί1ειαν πρΟς χειραφέτησιν 

τfjς 'Εκκλησίας Τραπεζοϋντος. 

Μεταξiι τών Εγγράφων τών έκδοί1έντων έν τφ πολυτίμφ συλλογfi τοϋ 

M!klosich- Mίilleι· ε~ρίσκεται εν τοϋ Ιiτους 1382 λίαν διαφωτισrικόν. Μέγας 
Πρωτοσύγκελ/,ος fiτo τότε ό Μύρων, δσης πι1fαγώς συνήργει είς τα άποκεν

τρωτικΟ: σχέδια τών E:v Τραπεζοϋντι, δια τΟ Οποίον καl κλη8εlς εϊς Κωνσταν
τινούπολιν έτέδη είς περιορισμΟν έκ τού όποίοu άπηλλάγη, &φοϋ έπέδωκε τΟ 

άκόλου&ον ύποσχετικΟν <(Μ η δ έπο τ ε σ υ γ κ ρ ο τ η σ α ι τ Ο ν βασιλέα 

της Τραπεζοϋντος εlς &περ βούλεται ποιijσαι προς κατά

λυσιν τi'jς 'Εκκλησίας, άλλ' έaν βουλη{}ίj προβιβάσαι τijν 

Μητρόπολιν η είς ~Αρχιεπισκοπην η είς Πατριαρχείον η 

&ναγκάση γενέσ&αι χειροτονίαν ε'ίς τινα τών Εκεί Μητροπόλεων, έμποδίση 

τοϋτο πάση δυνάμει, ϊνα μη γένηται τοιοϋτον, μ η δ ε έ γ ω έ ά ν μ ε π ρ οσ

κ α λ έ σ η τ ε fiελήαω ποτΕ γενέσ&αι»· αν δ~ εύρε-&ώ συνεργών δλως είς εν 

τών προκειμένων η λόγοις η fiργοις η όποιφδήποτε τρόπφ, ϊνα εύ-&ύνωμαι καl 

καταδικάζωμαι είς nlν Lερωσύνην μου, κα-&ι1ς αν διακρίνοι ό Παναγιώτατος 

fιμών δεσπότης ό οϊκουμενικος Πατριάρχης έν Ιiτει 6891 ( = 1382) 7βριος 

ίνδ. δ'». 1 Φαίνεται δΕ δτι ό τίτλος Μέγας &πενεμή-&η δια τΟν αύτΟν λόγον 

έκτΟς τοίi Πρωτοσυγκέλλου καl είς τοUς &λλους άνωrέρους δφφικιαλίοuς κλη

ρικοVς τfiς Τραπεζοϋντος καl δrj είς τΟν Οίκονόμον, είς δν άνετέ&η ή οίκο

νομία καl διοίκησις τών έν Τραπεζοϋντι πατριαρχικών δικαίων, ώς καl ή Επι
κράτεια κul οίκονομία Νεοκαισαρείας, Κολωνίας, Κελτζινfjς καl ~Αλανίας έν 

ετει 6899 (= 1391). Έν Ιiτει δε 1392 aπαντώμεν εν Τραπεζοϋντι καl Συγ

κέλλους 2• 

~a τίτλος «Μέγας» έδό{}η καl είς τΟ'Uς &νωτέρους κληρικοUς τfjς Μητρο

πόλεως Μονεμβασία; δια τοUς αύτοUς λόγους, δι~ οϋς καl είς τΟν ~Ηγούμενον 

Βροντοχίου Παχώμιον, γνωρίζομεν δε τοιούτον ΈμμανουΙ)λ τον Σαμνίου 

Μ. Πρωτοσύγκελλον Μονεμβασίας 3• 

ΚΕΦΑ.ΛΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

"'Αλλοι lYI. Πeωτοσύyκελλοι γνωσrοl. πeΟ τής άλώσεως. 

Μετα τον Μιχαijλ Όλόβολον κα{}-' δλον το διάστημα μέχρι τοϋ Αϋτο

κράτορος Μω•συηλ τοϋ Παλαιολόγου, έλλείψΗ πηγών, &γνοοϋμεν τίνες καl 

πόσοι ~ιετέλεσαν Μεγάλοι Πρωτοσύγκελλσι· άπΟ τσϋ Αύτοκράτορος δμαις · 

1 Miklosich-Mίi!Ier, Acta Patrίar.].44-. 
' Acta Patriar. 2. 159. 171. 
3 Κ. Ράλλη, Περl τών άξιωμάτων της Β'. καί Γ'. πεντάδος κατά τό δίκαιον τfις 

όρD-οδόξου &.νατολικfις Εκκλησίας ('Επιστ. Έπετ. ΙΕ-ΙΖ' (1920-21) σ. 89). 

J 
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τούτου μέχρι τijς άλώσεως γινώσκσμεν Επακριβώς καl δη πρώτιJν Μ α κ ά
ριον τΟν-.. 1\ίακρfjν, συμπαθεστάτην Εκκλησιαστικην φυσιογνωμίαν. 

Κατα τΟν ίστορικΟv Γεώργιον Φραντζην ό Μυκάριος Εγέν.ετο ΧριστιανΟς 
'ξ 'Εβ ' ~ ' " ' ) ' ' ~ ' ' ' ι ' ' ε ραιων «ανηρ αριστο:; κατα τε ,ογον~ και αρετην και συνεσιν » κατα την 

σύvτομον ΟJlως βιοyραφίαν του 2 καηlγετο Εκ Θεσσαλονίκης έκ γένους περιφα

νσϋς καl ένδόξου· ό παηlρ του έλέγετο Δημήτριος δεκαοκταέτης γενόμενος, άφσϋ 
έπαιδεύ11η έπιμελ(Ος παρ& τών ίtεοσεβών γονέων του μετέβη είς 'Ά&ω καί Εν 

τίj Moνij τοϋ Βατοπεδίου Ε-: έvf:to ύποτακτικΟς παρα γέροντι δείφ άνδρί, υφ~ 
ού κα'ι Εκάρη μοναχός μετα τΟν ι<t·άνατσν του γέροντός του προσηλ8εν έτέρφ 
άγίφ γέροντι μετ& τοϋ Οποίου κληδέντος ύπΟ τοϋ Βασιλέως 1\1ανου1lλ f1λitεν 
ε!,ς Βασιλεύουσαν δπου καl παρέμεινεν έπl διετίαν με{}~ δ Επανfjλ8εν εί; "Ά{}ω· 

προσκληίtεlς δμως ύπΟ τοίi ΑUτοκράτορος ηλ&ε καl πάλιν είς Κωνσταντινού
πολιν καl άνέλαβε τ1'-ιν Ίiγουμενείαν τijς ΜσνΊi; Παντοκράτορος σχεδΌν έρη· 
μωμένης, llν προ1lγαγε έπi τα κρείττω καl κατέστησε περίβλεπτσν ά{}-ροίσας 
περl αUτΟν περl τοUς δώδεκα μοναχούς. ~ο Φραντζijς λέγει δτι την Μονηv 

ταύτην f:λαβεν ό Μακάριος «παρα ~ι νήσει καl συνεργεί~ ίδικij μου, ώς σί 
πάντες έπίσταντ9-ι καl συνάρσει πρώτον μΕν τοίi παντοκράτορας Θεοϋ, fπειτα 

δΕ σπουδfι καl έπιμελείg έμοϋ τε κ&κείνου πdν ε'ίτι καλΟν καl πρΟς σύστα
σιν καl εUκοσμίαν είς την αύτην μον1'-ιν παρεχώρησεν>> 3

. 

~ο Μακρflς 00ς Ί1γούμενος τfjς Μονής Παντοκράτορας έγένετο καl π ν ε υ· 

μ α τ ι κ Ο ς τ ο ϋ Α υ τ σ κ ρ ά τ σ ρ ο ς, δ στις εlJηργέτησεν αύτΟν δια τοϋ αξιώμα
τος τοϋ 1\-f. Πρωτοσuγκέλλου. 

Κατδ. τΟν Φραντζήν ό Μ. Πρωτοσύγκελλος Μακάριος ό Μακρης Εστάλη 

ύπΟ του Αύτοκράτορος πρέσβυς πρΟς τΟν. Πάπαν Μαρτίνον μετα τσϋ Μ. 
Στρατοπεδάρχου (τοϋ Παλαιολόγου) καl Μάρκου τοϋ Ίάγαρι περl τι) τέλη 

τοϋ 1429 4 . την πρεσβείαν ταύτην αναφέρει καl ό βιογράφος του οϋτω: 
<rxαl πρ.Ος τΟν Ρώμης πρεσβεύεται πρόεδρον ύπ€ρ της τών Έκκλησιών ένώ
σεως, την προτροπ1lν παριΊ τοίi κρατοϋντος δεςάμενος- καΙ. τοίiτον λόγοι; τοϋ 

Πνεύματος πείσας, ωστε σύvοδον οtκουμενικην συγκρστηδfjναι, ούπερ δΊl καl 
ό βασιλεUς διαφερόντως Ίiρα καl παντΟς Ciξιον καl ύπονοστ?L ένιαυτΟν δλον 
έκείσε πληρώσας» Επρόκειτο δε καl πάλιν να rΧποσταλfΙ είς Ρώμην {(είς τΟ 
συμπληρώσαι τΟ Εργον>), &λλ~ ή βουλη αϋτη δΕν Επετελέσftη διότι «έπισκ11-

πτει τούτφ νόσ_ος βαρυτάτn· λάβρος γιlρ πυρετΟς η"' καl Εως μΕν ου παρfjν 
σφοδρότερος &νταγωνιστης καrα μικρΟν &ντέσχεν, Επειδη δΕ παραγεγόvει, 
ούκ 1iδύνατο &ντισχείν Ολως ό &οίδιμος, ήττή{}η τού πάftους, τούτο δf o'L 

1 Γ. Φ ρ α ν τ ζ η, Χρον. 156. 19. 
2 Βλ. Α. Παπαδοπούλου-Κ.εραμέως, Μακάριος Μακρης έν Δ.J.Ε.Ε.3. 

463. έξ. 
" Γ. Φ ρ α ν τ ζ η, Χρον. 156- lrΠ 
4 Γ. Φραντζη,."Ενtl-. ιiν. 
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τΟν {}άνατόν του "καl τίί είκοστίί πρώττι Μαρτίου τοϋ αUτοϋ fτους (1431) 
έδεξάμην καl τό άπευκταίον έμοl μ1lνυμα, δι~ όρισμοϋ τοϋ αV-&έντου μου 

(Κων. Παλαιολόγου) ιiπο Βοστ(τζαν, οτι τον παρελ!Jόντα Ίανουάριον έβδόμη 

τέ8νηκεν λοιμώδει νόσφ ό άριστος κάμοϋ φίλος Μακάριος καl ων καl καλού

μενος Μακρijς». 

Οϋτε δμως ό Φραντζής oίJn: ό βιογράφος του &ναφέρουν ποϋ άπεβίωσε\' 

δ Μακάριος. Τοuτο μαν!Jάνομεν εξ aλλης πηγijς 2• Ό Μ. Πρωτοσύγκελλος 

Μακάριος, φύσει &σ8ενής, δτε 1Ίσfiένησε σοβαριί)ς, μετέβη είς μίαν τών 

Πριγκηπονν1lσων, τfιν Χάλκην, καl διέμεινεν έν τfι έν αVι:fι Μονϋ της Πανα

γίας, μεγάλως δ~ Ο'Jφελή&η &ναπνέων τόv ζείδωρον καl -&ρωματώδη άέρα της 

ώραίας καl πευκοστολίστου νήσου· τότε fγραψε πρός αύτόν χαρίεσσαν έπι

στολην ό κοσμικΟς ετι OJv Γεώργιος Κουρτέσης ό Σχολάριος, ό μετα Πιv 

<Άλωσι.ν κλεινΟς Παrριάρχης Γεννάδιος. Έν τfi έπιστολU ταύτη ό Σχολάριος 

Εκθειάζει τιiς Πριγκηποννήσους γράφωγ «ταύτας έγΟΟ καl πάλαι ηΧς νήσους 

έflαύμασα νϋν δΕ Μακάρων ηlσους ήγοϋμαι δια nlν σην παρουσίαν, καl ε'ί τις 

1lν αUι:αίς α'ίσflησις, 11 μάλλον είπείν ε'ί γε δυνατΟν ήν έξικέσ8·αι μοι την 

φωνfιν πρός αUτά, ήσπασάμην αν οϋτω καl λόγοις έκόσμησF πολλψ κρείτ

τοσι καl άλη{tεστέροις τ δ; f1 φησlν Εκείνος t'liς έαυτου » 3 έν τέλει δΕ της 

έπιστολης προτρέπει αύτΟν να έπανέλΒ-η, ϊνα καl πάλιν άπολαύση αϋτοϋ. 

«ΜΊ1 τοίνυν μέλλε, 8·ειότατ~ άνδρών, άλλά σοι μελέτω καl τfjς είς ήμdς έ.πα

νόδου, καl ίκανώς έλευ-θ·εριάσης σαυτόν αύflις ταίς ύπΕρ ήμών δίδου φρον

τίσιν· εστι και φροντlς άπραγμοσύνης άμείνων. οίσ-θα δΕ πάντως Οσοι νεκροl 

κείνται σοϋ γε &πόντος ούδΕν {μτον 11 σώμα ψυχfjς &πσλελοιπυίας» 4. Ματαία 

έλπίς ό Μακάριος δΕν _έπανfjλ-θε πλέον είς την Μον1lν τοϋ Παντοκράτορας, 

άλλ" άπέ&ανε καl ετάφη έν Χάλκη έv τiϊ Moνjj τijς Παvαγ(ας. Παραδόξως ό 

Λάμπρος ό δημοσιεύσας τ1lν έπιστολijν τοϋ Σχολαρίου άγνοεί τίς ούτος ό 

τιμιώτατος έν "Ιερομονάχοις Μακάριος» '· Ό Μ. Πρωτοσύγκελλος Μακάριος 
ό φίλος τοϋ Φραντζη, Μάρκου καl ~Ιωάννου τών Εύγενικών καl τοϋ Σχολα

ρίου, άν καl μετέβη είς Ρώμην &ποσταλείς, έv τούτοις άπέστεργε _την Ενωσιν 

η μάλλον την ύποδούλωσιν τijς Όρitοδόξου ΆνατολικΥjς έκκλησίας VπΟ η1ν 

Λατινικήν, διΠ τοϋτο καl έδυσφημίσ&η, φαίνεται, ύπΟ τών ένωτικrί>ν Ίάγαρη 

καl τοu λατινόφρονος Πατριάρχου Γρηγορίου τijς Μαμμi'jς καi λοιπών. Ό 

Φταντζής άναγράφων τΟν {tάνατον αύτοϋ προστω11σιν. <'~σ παρ' δψflαλμψ 

πατριαρχικψ &κοιμήτφ καl ύπερηφάνφ καl &πλ1lστψ καl ~Ιαγαρικfi καρδί~ 

ι Α. Π απαδο πού λ ου- Κ ε ρ αμέ ω ς, Μακάριος Μακρi'jς Εν Δ.Ι.Ε.Ε. 3. 465. 466. 
2 Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Παλαιολόγεια καl Πελοποννησιακό 2. 299. 1. εξ. 
·
1 Σ π. Λri;μπρου, 'Έν8·. ι:iν. σ. 300. 2.._καl. έξ. 
• Σπ. Λάμπρου, "ΕνΟ. &ν. σ. 301. 3. 
:; Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Παλαιολόγεια καi Πελοποννησιακα 2 λα'. ενφ γνωρίζει tΟν 

Μακάριον Μακρfjν Ήγούμενον τοU Πα.ντοκριiτορος αUτό'fiι σ. λβ'.. 
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τών Lαrρ.ών παίδες βουβώνα καλοϋσιν, '· ~Επίσης δ Φραντζης &ναφέρει διCt 

αίρετικός, ·παρU δΕ δφ{}αλμψ παντοκρατορικψ &κοιμ1lτψ καl &ληftεί~ δικα

ζούση όρΜδοξος ". 
Ό Μ. Πρωτοσύγκελλος .Μακάριος δ Μακρijς ετάχ!Jη μετα τών Άγtων 

καl έορτάζεται ή μν1]μη του τfi 8 'Ιανουαρίου, i'i.ν καl Νικόδημος δ Άγιορεί
της άγνοεί αύτόν. δ Α. fr. Κεραμεuς ~ν τι νι χειρογράφφ τijς εν Καtρφ βιβλιο
{}ήκης είίρε τόν βίον καl &.κολου{Ηαν είς τόν δσιον πατέρα f)μΟΟν Μακάριον 
τΟν έπικαλούμενον Μακρήν. 

Έν τψ χειρογράφφ γέγραπται· βίος καl πολιτεία τοϋ οσιου παιρΟς 
1lμcΟν Μακαρίου ofi τΟ έπίκλην Μακρη, ~Ηγουμένου χρηματίσαντος έν τfi 
σεβασμιωτάτη μονjj τοϋ Παντοκράτορος. 

co ΚεραμεUς έδημοσίευσε τΟν σύντομον βίον του Οσίου τΟν έν τfι 

&κολου-&ί<t μετό. τών έξfjς στίχων. 

έντεVθεν ijρθης πρΟς μογdς άϊδίους· 

η - ' ' ' J. 6' α μα τωJ' πο11ω1• γαρ γερα .α μ ω·ε~ς, 

Στέφει κάραν σ1)ν dμαρωιτίνφ στέφει 

θεός γε πάντων καi μετd τέλος μάκαρ 

δγδσάτη ~ Ιανσυαρίοισ νέκυγ κτερέί:ζω• 1. 

Μετa τον Μακάριον Μακρijν Μ. Πρωτοσύγκελλος ιiνεδείχ!Jη Ίωσi}φ 
δ Βλανδυτέριος, δ κατa κόσμον 'Ιωάννης, οστις τii> 142 l εστάλη ώς πρεσβευ
η)ς ύπΟ τοϋ Αύτοκράτορος Μανου1)λ πρός τΟν Πάπαν Μαρτίνον τόν Ε'. 
πρΟς τΟν όποίον {ι Κοινότης Φλωρενrίας συνίστα τΟν Βλανδυτέριον 00ς 
«specta]}ileω viι-unι» 2• Βραδύτερον ό Βλανδυτέριος ίερω-&εlς &νσμάσfl-η 
Ίωσi}φ καl ετιμή!Jη δια τοu άξιώματος τοϋ Μ. Πρωτοσυγκέλλου, ώς τοιοu
τος δΕ Εστάλη τψ 1431 ύπΟ τοU ΑUωκράτορος ~Ιωάννου είς τΟν Πάτι:αν 
Μαρτίνον και τΟν διαδεχι1έντα αύτΟν Εύγένιον, μετα του Μάρκου Ίάγαρι 
καl τοϋ tδιαιτέρου Γραμματέως τοϋ ΑlJτοΚράτορος Δημητρίου τοϋ Κλειδd, 
έπιστρέψας έκ τfjς πρεσβείας ταύτης τΟν Ίούλιον του 1423. Τόσον τα περl 
της πρεσβείας ταύτης, Οσον καl τα περl τοϋ προσώπου τού Βλανδυτέρου 
αναγράφονται ύπό τfjς ίστορίας συγκεχυμένα. ~σ ίδιαιτέρως άσχο.ληftεlς περl 

τής Ιστορίας τijς έν Φλωρεντίι;ι Συνόδου κ. Άδαμ. Ν. Διαμαντόπουλος γρά
φων περι της κατΟ: τό 1431 &.ποσι:αλείσtJς Uπό τοϋ Αϋτοκράτορος πρΟς τΟν 
Πάπαν πρεσβείας άναφέρει ctlς μέλη αVτης τΟν Μάρκον Ίάγαριν, τΟν Lδιαί
τερον Γραμματέα τοϋ Αi!τοκράτορος Δημήτριον Κλειδαν καl τον Ήγούμε-

ι Περi τών fiργων τοίί Μ. Π. Μακαρίου Μακρfι βλέπε Δ. Ι. Ε. Ε. 3. 459-467 
Α. Π απ α δ ο π ο ίι λου-Κ ε ρ αμέ ω ς, Ίεροσολυμ. Βιβλ. τομ .. 4.179 Θεολογiας,τόμ.l 
σ. 221 Δοσιitέου, τόμον καταλλαγης σελ. 412 Άνδρ. Δημητρακοπούλουι 
'Ορl}όδοξος 'Ελλός σ. 91. Κ ρ ο υ μ β (i χ ε ρ, <Ι στορ. τi']ς Βυζαντ. Λογοτεχνίας ι. 223. 

2 Σ π. Λάμπρο υ, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά 3. 126. 
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νον τfiς !\1ονflς Μαγγάνων lΗακάρων Κουροuπάν 1 dλλ' ό αύτΟς πάλιν 
έκ~έτων τα περι τής πρεσβείας ταύτης μεηΧ τών πρέσβεων καταλέγει καi 
τΟν Μ. Πρωτοσύγκελλον "Ιερομόναχον Βλανδύτερον, αύτΟν έκεLνον δστις 
λα'ίκΟς fτι U)v έστάλη μετΟ: τοίΊ Εύδαιμονοιωά"νου <Χλλοτε πρΟς τΟν Πάπαν 
Μαρτίνον 2. Πώς λοιπΟν έ1• άρχίϊ ώρίσDη ό ~Η γούμενος Μαγyάvων Μακά
ριος, &ντ~ αUτοϋ δ€ έ:πειτα &πανταται ό Μ. Π. Βλανδυτέριος; Κίκάζσμεν δτι 
i70: συνέβη τοιούτόν τι: ή πρεσβεία κατιi τΟν μfϊνα Μάρτιον τοϋ 1431 άνα
~ωρήσασ~ έκ Κωνσταντινουπόλεως έ:φ-&ασεν είς Καλλίπολη• 1 έπl τfι είδήσει 
ομως του itανάτου τοϋ Πάπα Μαρrίνου έπέστρεψΕΙ' είς Κωνσταντινού
πολιν, δ.λλ ~ Ο ΑUτοκράτωρ καt πάλιν &μέσως έξαπέστειλεν αύτfιν εLς τόν 
Πάπαν Εύγένιον τόν διαδεχ-θ·έντα τόν 1\/Ιαρτίνον, τότε δέ, κατα πUσαν 
πι-8-ανότητα, &ντl τοϋ "Ηγουμένου Μακαρίου μέλος τής πρεσβείας διωρίσ{}η 
ό Βλανδύτερος. 

Περl το 1440 γ''ωρίζομεν Μ. Πρωτοσύγκελλον τον ίερομόναχον Ματ
ι~αίον· περi αbtοϋ γράφει Γεώργιος ό Φραντζής δτι 1iλαβε μέρος εϊς διάλεξιν 
μεταξiJ τοϋ Αύτοκράτό'ρος Ίωάννου καί τινος eΕβραίου Ξ.ένου τΟ Ονομα τ~ϋ 
βαπτισ{tένtας καΙ. μετοvομασ&έντος Έμμανου-ι-ΊJ, «έ'vεκα της τοϋ Παναγίου 
Πνεύματος α'ίγλης καt τοίς σοφοίς ρήμασοι τοϋ Αlιτοκράτορος καΙ. τοϋ ίερο
μονάχου Ματitαίου φωτισ&εlς ό CΕβραίος την 'Άγίαν Τριάδα φανερώς &μο
λόγησε καi πάντα τd τής Ορ-θ-οδόξου πίστεως δόγματα καi τψ 8-είφ βαπτί
σματι &ναγεννη-8-εlς άντt Ξένου Έμμανουfιλ έπωvομάσ{}η 3, 

··Έτερος Μ. Πρωτοσύyχελλος κατι:Χ τfιν αUτην έποχfιν άναφέρεται δ Νεί
λος <<δ λαμπρΟς Άftηναίο; καl φιλολάκων καl φιλόλογος καl φιλόκαλος» &ς 
χαρακτηρίζει αύτΟν ό έπιστέλλων αUτφ Ίωάννης ΕύγενLκός 4. ~a Νείλος fjν 
άν-θενωηκός, φαίνεται, καl ώς τοιοϋτσς άντεχόμενος των πατρώων δογμάτων 
έξωρίσ-&η είς Πελοπόννησον. ' 

Τελευταίος γνωσrος Μ. Πρωrοσύγχελλος ε!ναι Γρηγόριος ό Μάμας i] 
τΓjς Μαμμfjς ό καl ΜελισσηνΌς καl Στρατηγόπουλος ώς καταγόμενος έκ του 
πλουσίου,· πολυσχιδούς καl περι.φανοϋς Βυζαντινού ο'ίκου τών Μελισσηνών _ 

Σ.τρατηγοπούλων· Εγεννήθη έν Κρήτη καl Εξεπαιδεύθη έν Κωνσταντινουπόλει, 
ταχδεlς δΕ είς τΟν κλfjρον έγένετο πνευματικΟς τοϋ Αύτοκράτορσς ~Ιωάννου 
του Παλαιολόγου, δστις Εν ετει 1437 άπέστειλεν . αύτΟv ώς πρέσβυν πρΟς 

1 'Εν Θεολογίας τόμ. 1. 214. 
2 Σ υ ρ όπου I. ο ς, σελ. 11-lB, 16, Κατά τόv ::Συρόπουλον πρέσβυς πρΟς τόν Πάπα ν 

άπ~dτάλη ίιπΟ τοϊί Αύτοκράτορος 'Ιωάννου καί ·ο 'Ηγούμενος της Πέτρας δν ό Αύτο .. 
κρατωρ είtηργέtησε τψ τοΟ Μ. Πρωτοσυγκέλλου όφφικίφ. 

3 Γ. Φ ρ α ν τ ζ fι, Χρο\'. 172, 9,- 18. 176. 

~ Σ π. Λάμπρο υ, Παλαιολόγεια καί Πελοπονν11σιακα 1 με'. καΙ. 205. 

I 
l 
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τοUς έν _JΊελοπονν1lσφ ήγεμονεύοντας dδελφΟ'Uς αύτού 1 • "Όrαν δf: ό αΊJτο
κράtωρ "tωάννης μετa τοϋ Παtριάρχου Ίωσi]φ καl τών λοιπών δρ:/Jοδόξων 

~Αρχιερέων κα't. κληρικών fιλ-θεν εlς Φλωρεντίαν διU την ένωσιν τών Εκκλη

σιών ήκολού&ησεν αύτΟν καl ό Γρηγόριος άναδειχθεlς εν-&ερμος συ.ηlγορος 

τής ένώσεως ταχθεlς με τΟ μέρος τοϋ Βησσαρίωyος καl τώv ϋ.λλων eΕλλήνων, 

Οσοι είχαν άναρη1σει η)ν έλπίδα της σωτηρίας τοίί Έλληνισμοϋ έκ τοίί μετι:i 

τijς Δύσεως κι;χl τής ~ατινικ1ϊς Εκκλησίας συνδέσμου 2• eo Γρηγόριος έν 

Φλωρεντί\(, εUρισκόμενος ελαβε παρCt. τού ΑΊ'Jτοκράτορος τΟ άξίωμα τοϋ Μ. 

Πρωτοσυγκέλλου, τΟ όποίον άπό πολλοίi έπωφ&αλμία. Είχεν άποβιώσει, φαί

νεται, τότε ό κατέχων τούτο, δι' δ έλ&ι:Ον πρός τΟν Αύτοκράtαρα είπεν αύτψ 

«Καιρός εστι, Δέσποτά μου, ϊvα μοι εUεργεηlσης Ο πως ΟΟρισας, ώς άνέφερον 
πρΟ καιροϊi τύ βασιλείg σου δτε μοι εύηργέτεις καl &νέφερον ϊνα δέχωμαι 

τt)ν εύεργεσίαν σου έν τ<$ προσήκοντι και ρ<$. ~IδoiJ νύν έλήλυδεν ό καιρός"· 

.εύηργ1lτησε αύτφ ό βασιλεiJς τι\ τοίi Μ. Πρωtοσυγκέλλου δφφίκιον, ϊ ν α 

Sχη κάκ τούτου πλείονα Qοπην λέyει ό ίστορικΟς της έν Φλωρεν

τίq; Συνόδου Σιλβ. Συρόπουλος 3, όστις καl δυσμενώς περl αUτοϋ Εκφρά

ζεται χαρακτηρίζων αύτΟν ώς «ϋφαλον καΙ. ποικίλον καΙ. πολύ

' ρ ο π ον> 4• υ Μ. Πρωtοσύγκελλος Γρηγόριος μεγάλα f]δύvαtο παρa τ0 

βασιλεϊ, ώς Εκ τοϋ άξιώματος αύτοϋ, διι:i τούτο Γεννάδιος ό Σχολάριος 

ποίiεμών τΟν δυσεβfj ·καl κατάπτυστοv Ίουβενάλην τψ Μ. )1ρωτοσυγκέλλφ 

Γρηγορίφ fγραψε, καl αύτΟς επεισε τΟν βασιλέα ϊνα άπελάση αUτΟν 5. eo 

Μ. Πρωτοσύγκελλος Γρηγόριος τ0 1443 &νεδείχiJη Οϊκουμενικος Πατριάρ
χης διατελέσας δε τοιοuτος μέχρι rοϋ 1450 καiJnρέiJη !Jπο τijς έν Κωνσταν

τινουπόλει κατι:Χ τΟ Ετος του το συνελ-&ούσης Συνόδου. Κατιi τΟν Α ϋγουστον 

του 1452 &πijλiJεν εϊς Ψώμην, δπου κα\ aπεβίωσε ,φ 1459 <Ούκ &:νευ δόξης 
άγιότητος καΙ. δη λέγεται μετCt 11άνατον {}αύμασιν έλλάμψαι» κατι:Χ τΟν δρα
πετίδην ~Αλλάτιον 6• 

ΤΟν Γρηγόριον έκτΟς τών Λατίνων, καl εκ τών ημετέρων έπαινούσιν ώς 

ό ~Ανώνυμος συγγραφεiις της χρονικής έκ{}-έσεως καl ό τοϋτον κατ& λέξιν &ντι

γράφων Μανουf]λ ό Μαλαξός. "ΊΙν δέ τις, λέγει, ό aνώνυμος, πνευματικΌς 

&ν1)ρ &γιώrατος i!ν τjj Πόλει όνόμαη Γρηγόριος, φ to i!πίκλην Μαμ1]. 

ύπfjρχε δΕ σύντεκνος τοϋ Μεγάλου Δουκός. Ciρας ο-δν αύτΟν καl μη {jέλοντα 

έποίησεν Πατριάρχην· όλίγου δΕ καιροU παρελ{}·όντος καl τών σκανδάλων 

1 Κ . .Σάitα, Νεοελληνικiι φιλολογία σ. 58 Γ. Φραντtiί, Χρσν.162.17. 
2 Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, Ίστορ. τής Βυζαντ. Λογοτεχνίας 1.222. 
Β <J σ τ ο ρ ία τ η ς ε ν φ λ ω ρ ε ν τ ι Q. Σ υ ν ό δ ο υ σελ. 209 κέξ. 
t 'Έν'6-α άνωtέρω σελ. 131. 
0 Σ π. Λάμπρο υ, Παλαιολόγ~ια καl Πελοποννηόιακά 2.25. 
~ Leonis All)atii, De ecclesiae occiedentalis atque orienta1is peι·petιιa cot1~ 

sensiotιe σ. 9U4. 
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πλη{}uνομένων 1 έποίησε παραίrησιν1 προείπε δΕ καl τφ Μεγάλcρ Δουκl ώς nlν 
Πόλιν έv Ολίγοις κα-ιροίς λΊl'Ψονrαί οί ~Ισμαηλίται καl σΕ καΙ. τοUς υίούς σου 

σφάξουσιν εμπροσδεν σου· δ καl γέγονε 1
. 

Καl 1iδη δίδων πέρας εLς τΟ Β'. μέρος τfjς Ιvfελέτης του περl τοU {}εσμοϋ 

τώV Συγκέλλων διερωτώμαι: &ρά γε έξ1l·ντλησα πάσαν ε'ίδησι"Ι' καl πληροφο
ρίαν καl εί.πον την τελευταίαν λέξιν περl αύτών; Βεβαίως δΕν {}cl τολμ1Ίσω 

- ' c ; ς 'Q' " ; ., 
να lσχυρισθ'ώ τοιοϋτόν η· πι{}ανως να υπαρχουν) ως και υα υπαρχουν ετι, 

πηγαl (iγγωσrοι εlς έμέ) α'L όπσϊαι να διαχέουσι περισσότερον ετι φίi>ς είς 

ηΊν τόσον Ciλλωστε φωτεινi1ν φu_σιογνωμίαν τοU Συγχέλλου, 00ς ταύτηy παρου

σίασα· διιολογώ Οuως Οτι τΟ Εργον μου ύπfjρξ~ λίαν δυσχερές. 
Πο}~.λάκις ηl~· Εργασίαν μου περl Συγκέλλων παρωμοίασα πρΟς τΟ εργον 

~ f ~' '''"]' τοϋ Άρχαιολόγου. ο'Οπως ο-δτος ανασκαπεων ευρισχει καε αρχας εκ ,εκτον τι 

τεμάχιον μιάς ώραίας κεφαλΥjς1 έκ τοϋ τεμαχίου δΕ τούτου συμπεραίνων περl 
της καλλονf)ς τf]ς Ολης κεφαλfjς καl τοίi δλου άγάλματοςι μετα ι1-έρμ~lς Επ~ 
πολV d.Υασκάπτει τΟν χώρον Οπου εUρέ-θη τΟ ·πρώτον τεμάχιον και μετα 

κοπιώδη καl πολυχρόνιον &.νασχαφ1lν &.νακαλύπτει πλfj&ος τοιούτων τεμαχίων 
τα όποία Επειεα μετα προσοχΊiςι Ενδελεχούς Εργασίας} Επιστημο'\'ιΚfίς δεξιότη
τας καl τέχνης καl μεγάλης ύπομονijς συγκολλώv άπαρτίζει ~πl τέλους εν 
8κπαγλον &γαλμα, άσημάντους μόνον σκι&ς παρουσιάζον) οϋτω καl έγΟJ έκ 
του Ονόματος μόνον του Συγκέλλου &.φορμη&εlς έπl Εrη καl ltrη &vέσκαψα 
είς τα βά8η τών αtώνων κα\ &vεδίφησα βιβλιοΜ1κας κα\ χειρόγραφα κα\ 
βιβλfα καl επιγραφας πάσης εποχΊ'jς καl Πάσης Uλης κα\ συνέλεξα μετα πολ
λfjς σrοργfjς καl &.π1lρτισα μεrα κόπων πολλών καl δαπάνης ού σμικράς 
τ 0 πολύ r ι μ ο ν {J λ ι κ ό V

1 
διι1. τοU όποίο υ 1lδυV1lΗ·ην Επl tέλους καλλιτεχνών 

να παρουσιάσω μετα πολλfjς ίκανοποι1lσεως τΟν τόσον &ραίον καl φωτει
νΟv -&εσμΟ\• τών Συγκέλλων τi1ν καλλονην κα'ι τi1ν α'ίγλην του όποίου πέποι-&α 
δτι ούδε κατ~ Ελάχιστον δύνανται να μειώσωσιν τα σκιερα σημεία) (iv ύπάρ
χωσι τοιαUtα, ελπίζω δ' Οτι Ciπλετον Επ' αUτolJ &α- διαχυ{)Ίϊ φώςι S.ν καl δ 
Πανοσιολογιά>ταrος κα&ηγητης τοίi ΈΒ·νικοίi Πανεπιστημίου κ. Βασίλειος 
Στεφανίδης συγκαταβαίνων itελήση να έπανέΜtη Επl τοϋ ι9έματός του περ1. 
τών Συγκέλλων, λαβων &φορμ1lν _έκ τfjς έμfiς έργασίας, τοίiΗ' δπερ καl όλο

ψύχως εuχομαι. 

'Εν ΠαραμυΟiq τU 11 'Ιουνίου 1928. 

-r Λfητρο;τολίτης ΙlαραμυΟίας καt Πάργας 
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

Ό &πό Μεγά).ων Πρωτοσυγκέλl.ωι' 

ι Κ Σ ά tt α 'Ανωνύμου Εκttεοις χρονικη έν Μεσ. Βιβλιο-ιtήκης τόμ. 5. G2. F. Η. 
Μ a 1- s.h a 11, Ί~he Chronicle of 1\Ι. l\Ia1axos fy Ν. Β έ η, Βuζαvτ.ινct καL Νεοελληνικά 
χρονικά έτος, 5.26. Περί τ&ν Συγγραμμάτων του Γρηγορίου ~iιgι1eι Ρ. G. 160. 132 
Κ. Σ ά {)α, Νεοελληνικη φιλολογία 60. 

J 
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τα μέχρι τοϋ νϋν σφζόμενα γλυπτα μνημεία, τα παριστώντα έν δλφ η 

Εν μέρει &ρχαία Ελληvικα πλοία δίδουσι, δυστυχώς, &τελεστάτην είκόνα τοϋ 

σχήματος καl τών ίδιοτιlτων αύτών. CΩς παριστάνονται Οvτως τα πλοία ταϋτα, 

δΕν εlναι δυνατΟv να είναι, κατd τΟ πλείστον τούλάχιστον, πλεύσιμα. ΤΟ 

αUτΟ Qητέον καl δια τα μεσαιωνικα πλοία} τα δια χαραγμάτων 11 τfίς γραφijς 

παραδσ&έντα ημίν. Τούτο, Εννοείται, είναι Ciντικρυς &.ντί-&ετον πρΟς δ,τι γνω
ρίζομεν περl της ναυπηγικfj(τέχνης καl ναυτικf]ς δράσεως τών άρχαίων καL 

μεσαιωνικ(Όν ήμών προγόνων, Παρ' οίς τα ναυτικα είχον &ναχ&η είς τελειο

τάτην Επιστήμην. "Αν τα οϋτω παριστανόμενα πλοία fισαν καΙ. τοιαϋτα Εν 

τfl πραγματικότητι1 οία ζωγραφίζονται) τότε εύλόγως &πορών Ερωτg τις πώς 
fιτο δυνατΟν να φέρωσι ταίiτα εκατοντάδας &νδρών μετα τfjς &ναλόγου παν

τοίας σκευfjς καl να εχωσι τέλειον κινητήρων δργανισμΟν και την προσ-

11κουσαv ε-ϋστά{}ειαν 1 να διαπλέωσι {}αλάσσας1 αϊτινες δΕν ε'ίναι πάντοτε γαλη
νιαίαι1 καl μάλιστα Clνευ τών δια μακροVς πλοUς &παιτουμένων άνέσεωνι καl 

τέλος να διεξάγωσι η1ς τόσον σοβαρδ:ς ύπερποντίους στρατείας καl εϊς εύρυ

τάτην ένίοτε κλίμακα ε!ς μέρη λίαν τής μητροπόλεως aπέχοντα; 

Είναι ζήτημα, αν πλοία τοιαύτα, οία φέρονται είς τα γλυπτά, τα χαρά

γματα καl τας εϊκόνας ήiο δυνατΟν καl να &πάρωσι κάν &νευ ζημιών έκ τοϋ 

λιμένος, &φ~ού -&α εφερον φόρτον Οσον διιΙ'~.τας ύπερποντίους Επιχειρήσεις Εν 

γένει γνωρίζομεν καl ύπονοοίiμεν. 

Δια τοιούτων πλοίων άσφαλώς δΕν -&α ήτο δυνατΟν οϋτε ή Τροία να 

dλωiJjj, οί!τε ή Σικελία να καταληφ&[ί, οί!τε ή πολλα στάδια &πέχουσα Καρχη

διbν να κυριευiJfi, οί!τε ό έρυμνος περίβολος του Κρητικού Χάvδακος να πέσn. 

Είς παρομοίας άπορίας εύρέ-&ημεν καl ήμείς πρΟ εικοσιπενταετίας περί

που, Οτε Κατα τύχην περιήλiJον €Lς χείρας ήμιον τα χειρόγραφα καλογ1]ρου 

τινΟς CΑ'ίγιαννίτου δνομαζομένου, Οστις Επl 'Όitωνος, πλι)ν U.λλων} εγραψεν 

άρκοϋντα καΙ. περl του" ναυτικού του Βυζαντίου. Έν τοίς χειρογράφοις τού

τοις βλέπει ό αναγνώστης πλfjiJoς παραδόξων καραβίων λίαν κακοσχήμων 

καL άνεπιδέκτων πλεύσεως1 σχέδια Εξαρτύσεως πλωΊ~μου, παντοειδών τειχοκά
στρων καl νευροτόνων τηλεβόλων, πληροφορίας περl τών Βυζαντινι"δν ναυ

στά\7μων καl ποικίλας ναυτικδ:ς περιγραφάςJ αϊτινες oU μόνον εις τΟν είδικΟv 
άναγνώστην, άλλα καl είς πάντα λόγιον γεννώσι την εVλογον άμφιβολίαν 

μ1)πως ούχl κατ& τ'ι)ν πραγματικότητα Εγράφησαν, άλλ' εlναι &ποκυήματα 

φαντασίας. 

EΠETHPI:i ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ, ΣΠΟΥΔΩΝ 1 έτος Ε". 13 
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~Eav -fισαν &λη~fί καl πραγματικα πάντα δσα παραδίδονται ύπΟ τοϋ 

καλογήρου έ-ν τοίς χειροyράφοις τούτοις, τότε δυνάμε&α να ε'ίπωμεν Οτι &α 

Εγνωρίζομεν περl τοϋ Βυζαντινοϋ στόλου περισσότερα παρ~ Οσα περl τοίί 

σημερινοϋ Βρεττανικοϋ. 

Την δημοσίευσιν έvΟς τοιούτου χειρογράφου, περιέχοντος προφανώς 

πολλΟ: τα &τομικα καl λίαν ύποπτα, δεν &πεφασίσαμεν να κάμωμεν Ciνευ 

προηγουμένης επεξεργασiας. Α1 {}ερμα\ ομως συσtάσεις toίi άοιδiμου Παtριάρ

χου Ίωακείμ τού Γ'., δ στις ηfl'ελε ταχίστην η)ν δημοσίευσιν τοίί Εργου, χάριν 

ΕitνLχών σκοπών, καl α'L προrροπαl φίλων λογίων έξ ~Α-θ-ηνών καl Θεσσαλο

νίκης, σι όποίοι διέβλεπαν έν τφ χειρογράφφ πολλι:Χς περικοπας γνωστών κει

μένων, μας Sπεισαν να προβώ μεν είς την δημοσίευσιν Ciνευ παρατηρήσεων καl 

σχολίων. Και 'ίσως νιΧ μη εlχον άπόλυτον Ciδικον οί είρημέvοι φίλοι, διότι 

μεταγενέστερ.αι μελέτα ι και παρατηφlσεις άποδεικνύουσιν Οτι δρ3ώς καΊ. d:κρι

βώς άποδίδει ό καλόγηρος rύπους ηνaς δρομώνων, ώς {}<1 προσπα/Jήσωμεν 
να δείξω μεν προσεχ&ς Εν λεπτομερεστάτη μελέτη περl τοϋ Βυζαντινοϋ στόλου 1• 

Ένtαίi{}α σημειώ μόνον οτι εν τiρ liργφ μου , 'Ελληνικος α~tοκραtορι

κΟς στόλος» dνήγαγον είς τΟ πλεύσιμον Οσα σχήματα πλοίων τοϋ καλογήρου 

ήσαν ανεπίδεκτα πλοϋ, dναλαμβάνω δε την ευ3ύνην άκεραίαν τfjς τοιαύ

tης εργασ(ας 2• 

Οί πραγματευόμενοι περι ναυτικών ζητημάτων φαντάζονται, δύστυχ&ς, 

δτι nX σχήματα και οί τύποι τ&ν &ρχαίων και μεσαιωνικών πλοίων παρέμε
νον dμετάβλητοι είς αίώνας αίώνων. Καl δμως τΟ πράγμα δΕν Εχει οϋτως, 

Είς μίαν καΊ. την αύτην Εποχήv, π~λλφ δΕ μάλλον κατα διαφόρους αίώνας, οι 

τύποι τών &ρχαίων φέρ~ εLπείν τρι1lρεων (Uποδειγματικοϋ τύπου μάχηι;), 11 
τών δισείρων μεσαιωνικών δρομώνων καl iών δρομωνίων, ήσαν ποικιλώ

-rατοι. Τούτου οϋτως Εχοντος, δΕν πρέπει ν" άπορήση τις καl δια τΟ πλfj-&ος 

τών τύπων τών πλοίων, τα όποία έγ τοίς χειρογράφοις του ζωγραφίζει ό 

ι Ή &.κρίβεια τών vπο του καλογήρου παραδιδομένων χωρεί και μέχρι λεπτομε~ 

ρειών Sνίοτε. Ώς δήλα δfι γνωρίζομεν, ot &ρχα'ϊοι έν Ορμφ τόΊν μέν μικρών πλοίω'' 

τα πηδάλια, ϊνα μή σήπωνται έν τφ ϋδατι, παρελάμβανον SντΟς τοϋ. πλοίου, τών δΕ 

μεγαλυτέρων άνεδίπλουν έξωτερικώς τΟ κάτω μέρος τfις πλάτης τοϋ πηδαλίου, τΟ διό. 

γιγγλύμου πρΟς τΟ άνω συνδεόμενον, καl &νέσυρον αUτΟ πρΟς τα έμπρΟς παρd την έξω

τερικiιν πλευρόν τοϊ:ί πλοίοv7 άκριβώς ώς εύκρηrέσtατα φαίνεται έν τψ έν Λίνδφ τfις 

Ρόδου ύπάρχοντι γλυπτψ όμοιώματι βαρέος πολεμικοϋ πλοίου, κατΟ. πρύμνην περίπου 

(&πό τοϋ ίσχ(ου) όρωμένου. 

Λοιπόν-την τοιαύτην διάταξLν τών πηδαλίων, τfιν κατά ναυτικi}ν παράδοσιν διατηρη

-&ε!σαν, μάς παρέχει και ό καλόγηρος διά τι:Ί; μεσαιωνικό έλληνικΟ. πολεμικd πλοία. 

2 'Εν ίδιαιτέρφ κεφαλαίφ παρ έδεσα καί τCις γενικdς όδηγίας, έπι τfι βάσει τών όποίων 
τό. εtς τΟ πλεύσιμον ιiναχ6έντα ταϋτα πλο!α μεταβάλλονται εις πολεμικά. 
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ρη-&εlς καλόγηρος, άφ' oiJ ταίiτα άνάγονται είς Ολους τοUς αίώνας τfjς Βυζαν
τινfiς αυτοκρατορίας 1• 

Καl Εν τούτοις, ώς καl Εν πολλοίς dλλοις, πρέπει να εχη τις ύπ' Οψιν 

~ν ταίς λεπτομερείαις καΙ. τ(Q πολεμικψ κα&οπλισμψ την Εξέλιξιν, προσέτι δ" δτι 

καl ύπΟ τΟ αUrO Ενίοτε Ονομα τύπου πρέπει να νοήση τις πλοία διαφό

ρου &ποστολ1"'jς ώς λ. χ. συμβαίνει μΕ τcJ: χελάνδια, τα όποία άναφέρονται ώς 

'Lππαγωγά, μάχιμα κ.τ.λ. 

"Ας λάβωμεν ύπ' Οψιν r&ς βάριδας, αί όποίαι άνεφάνησα" μετα την 

έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν καl ώπλίσ{}ησαν βαρέως. "Αν άποβλέψη rις είς τΟν 

άρι&μΟν rών σειρών τών κωπcΟν τωνι {}ό τας άναγάγτι εϊς τΟν τύπον τ'fίς 

τριήρους, με\1' δλα ταϋrα διέφεραν ταύτης κατα τόν Ογκον, καl τΤιν κατα. τα 

πλάγια ΕξοχΊ'-Jν τών πλευρών (πίναξ 1 Α.), ή όποία Επέτρεπε τfιΥ εUχερεστέραγ 
χρiϊσιν τών μεγαλυτέρων πλέον γενομένων κωπών δια της μεταφοράς τών 

σκαλμών Εξώτερον 2• ΤΟ αύrΟ ρητέον και δια τα μέχρι τών τύπων πεντήρους 

καl δεκήρους πολεμικα πλοία. 

"Ομοίως δυνάμε{}·α νd: 8χωμεν η νιi μη 8χωμεν έπt πλοίων τfjς αύτfjς 

μαχίμου κατηγορίας, τόσον καrα τi]ν &ρχαιότηrα δσον και κατα τΟν μεσαί

ωνα, διαμ1lκη Εξέδραν f:ξέχουσαν τfjς σειράς τών Ερετών, πρΟς εϋχερη κυκλο

φορίαν tών νη'ίtών καtιχ taς εκ. παραβολης συμπλοκιiς (πίναξ l Β.). 

Έπ" 'ίσης είναι σφάλμα να άποδέχεταί τις δτι κατα την άρχαιότητα καl 

τΟν μεσαίωνα εν μόνον ύποδειγματικΟν είδος ίστίων ύπηρχεv. ~Εκάστη χωρη

τικότης πλοίου μιdς καl τfjς αUτfjς Εποχης, μετα τών σύγαφών ίδιοτήτων της, 

άπαιτεί διαφόρων διαστάσεων καl διαφόρου διατάξεως πέτασμα ίστίων. 

Περl ίστίων δΕ Ονrος τοϋ λόγου, άς μη λησμονώ μεν δτι τόσον κατU. την 

άρχαιότητα δσον καl κατδ. τοUς μεσαιωνικοUς καl το\Jς μέχρι τινός μετα την 

&λωσιν χρόνους, τών μΕν πολεμικών πλοίων τα κύρια κινηηlρια μέσα fισαν 

αί κώπαι, ϊνα ταίiτα έλίσσωνται κατα βούλησιν Εν tαίς ναυμαχίαις, τών 

ίστίων χρησιμοποιουμένων πάντοτε κατα τοUς συν1l-&εις πλοϋς, τών δΕ Εμπο

ρικών τα ίστία, διότι Qί εφοπλισταl επρεπε να κερδίσωσι την δαπάνην τfμ; 

συντηρήσεως τών πολλών Ερετών. 

"Έλitωμεγ νUν έπl άλλο ναυτικΌν ζήτημα. ΤινΕς τών Ερευνητών δέχονται 

δτι τα δπαία τfjς κάτω σειράς τών κωπών, εϊς τα άρχαία καl μεσαιωνικα 

πλοία, εύρίσκοντο μόλις μίαν σπι&αμfιν ύπfρ την έπιφάνειαν της itαλάσσης. 

ι Δυστυχ&ς εtς έλαχίστας μόνον περιπtώσεις Ορίζει δ 'Αίγιαννίτης ηlv έποχήν, 

κα-&' fιν Sκυριάρχει δ τύπcς έκάστου πλοίου. 
2 'Εν τfι ~εριπτώσει ταύτu οί σκαλμοi έτίftεντο καί χαμηλόtερον τ&ν χειριζομένων 

τΟ:ς Κ(i)πας έρετών, τοϊ:ίτο δέ, 'ίνα μη τΟ έξω τοϋ πλοίου μfικος τών κωπ&ν καταντq. 

ύπερβολικόν. 
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Τοϋτο ναυτικώς είναι έντελώς &παράδεκτον, διότι καl ό Ελάχιστος κυματισμΟς 
-&α Ε-&ετε τdς κώπας ύπΟ τΟ ύδωρ και 1] έλασία {}d fιτο &δύνατος. Πώς, Ciλλως 
τε, Εν καιρψ μάχης κατα τΟΥ μεσαίωνα ίJ& fιδύνατο 1] κάτω σειρCι τών ΕρεrώΥ, 
Εαν εύρίσκετο τόσον χαμηλά, να μεταχειρισ-&fι τα δια τών δπών τfίς πλευράς 

τοϋ πλοίου διελαυνόμενα μέναυλα καl να παρενοχλΏ δι~ αύτών τοUς πο/.ε~ 

μίους νηtτας, Qϊtινες έπl τοϋ καταστρώματος παραμένοντες {}α εύρίσκοντο 

είς {!ψος 2 η 2 1/ 2 μέτρων, προστατευόμενοι μάλιστα καl ύπΟ δρυφάκτων η 

παραρρυμάτων; Δεδομένου δ~ Οτι Εν τΌ μάχη τΟ πλοίον Εκλινε πρΟς την 

πλευραν έv τι συνω-&οϋντο οί μαχηταί, &σφαλώς .a-α έκινδύνευον οι μεναυλο

φόροι Ερέται να κατακλυσ&ώσιν ύπΟ τών lιδάτων, τα όποία .a-α είσέρρεον δια 

'I 

τών Οπών είς τΟ κύτος τοϋ πλοίου, δπερ -&α 

Εκινδύνευεν οϋτω να καταποντισ&fι. 

Και θ" &ντέλεγε μέν τις δτι τα &σκώματα, 

ώς φράσσοντα τελείως τdς όπας τfίς κάτω σει

ράς τfjς ελασίας, Μ f1μπόδιζον τi]ν εlσροην 

τών ύδάτων, 1l &ντίρρησις δμως αϋτη ούδεμίαν 
Εχει ίσχύν. Μη λησμονώμεv δτι δΕν πρόκειται 

περl κανονικοϋ πλοϋ, &λλα περl ναυμαχίας, 

καtΥ ην &πεμακρύνοντο τα άσκώματα, χάριν 

tΊ)ς έλευ-θέρας διελάσεως τών μεναύλων δια τών 

όπών, αϊτινες Εμενον οϋτως έντελώς άνοικταί. 

τα σημερινα πολεμικό. πλοία, έφ" δσον κυ

βερνώνται ύπΟ &ξιωματικοϋ καl δΕν φέρουσι 

τΟ σfίμα ναυάρχου, μοιράρχου, ε'ίτε &ρχικυ

βερνήτου, Εχουσιν Επηρμένον μονίμως έπi τοϋ 

μεγάλου ίστοϋ τΟν λεγόμενον Επισείοντα 
'() 'F.i,)ojO'oY.ι\;_ (σχfίμα 1), δστις κοινώς υπο tώ\' ναυτικών κα-

λείται φιάμπουλα (Ύι). 

Σχήμα. 1. ~Η λέξις αϋτη είναι'!] Βενετικη fiamola, δτι 
δ' ομως κα\ αϋτη παρεφιtάρη ΕΚ τfjς Βυζαντινfjς 

φλάμουλον δΕν Επιδέχεται, νομίζομεν, αμφιβολίαν. 

Την είκόνα παρα{}·έτομεν ένταϋ-Βα, διότι έξ αUrfjς δύναταί τις να 'ίδυ 

όποία τις η το ή Εξάρτυσις 1 καl τΟ σχfjμα, ανεξαρτήτως διαστάσεων ~α ι χρώ

ματος, τοϋ Βυζαντινοίί ναυτικοϋ φλαμούλου, τού Οποίου ασφαλώς συνέχεια 
είναι ό Επισείων, Ον μετΟ. τόσων CJ.λλων Εκ τοϋ Βυζαντινοίi ναυτικοϋ παρέλα

βαν οι Βενετοί. 

---------

-J Ό έπι.σείων εtναι προσερραμμένος Επ\ ξuλίνης κυλινδρικfiς ράβδου. 

~ 
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Β 

Πόσον άτελώς Ενίοτε δια σχημάτων αποδίδονται οι τύποι ώρισμένων 

πολεμικών πλοίων i) μερών αVτών δεικνύει τΟ κατωτέρω παράδειγμα ένΟς 

τύπου Βυζαντινού δρόμωνος, Οστις -εύρίσκεται έσχεδιασμέ·νος Εν τώ κώδικι 
De Jas cantig·as del n1ar, δν παρέδωκεν ήμίν ό Fr. ]. de la Salas. Το σχέ
διον τού σκάφους τοϋ δικρότσυ μικτού καl ήμιφράκτου δρόμωνος, εί καl 

μόνον κατΟ: την μίαν πλεuριΙν &πεδό-θη, έννοεί πας τιζ είδικΟς δτι Εγράφη 

ύπΟ χειρΟς oVχl τfίς τυχούσης. Πλήρες -&0. ητο τοίΊτο, έαν Εφερε καl τΟ συμ

πληρωτικΟν τμfjμα, δπερ, ό μΕν ίχνογραφήσας τΟν δρόμωνα παρέλιπε, προ

φανώς &ς εϋκόλως έννοούμενον, ήμεί-ς δέ, δια νd έννο,η-θίj περl τίνος πρό

κειται, συνεπληρώσαμεν δια τών στιγμών. 

'Όπισttεν καl κατα την πρύμνηv τού πλοίου, &ς παρατηρεί δ αναγνώ

στης, ύπερέχει κεκαμμένον ύπερμέγε-8-ες κατασκεύασμα μΕ χιαστl κατό: τΟ περι

-&ώριον διήκοντα κόσμον (Πίναξ 1 γγ '.),Ο στις, καfJ-~ ήμiiς, οlιδΕv U.λλο είναι 

εlμ>] ή συνέχεια τών &πλουστέρων κιγκλίδων (Πίναξ 1 δδ '.) 1 τοϋ προς τους 

έρέτας μέρους του σκάφους. ΤΟ κατασκεύασμα Ομως τούτο δΕv είναι δεκτΟν 

ναυτικ(ίJς, &ς φέρεται Εν τψ σχεδίφ δια πολλοiις λόγους, ών ό κυριώτατος 

είναι Οτι είναι &δύνατον να ύπάρχη υπερ τΟ σκάφος τόση f1ρμένη Επιφάνεια. 

παροuσιάζοuσα μεγίστην &ντίστασιν είς τΟν U.νεμον. ~Εαν τούτο είχεν οϋτως 

έν τίj Πραγματικότητι, τότε ό δρόμων, παρα τ&λλα μειονεκτήματα, είς τΟν 

Ελάχιστον απΟ τfjς πρψρας Ερχόμενον Ciνεμον δΕν ftα ήτο δυνατΟν να προ

χωρήση δια τών κωπών. 

~ΕνταU&α περl ο1'ιδεν0ς rJ.λλou πρόκειται, κα{}" 1lμάς, εί μη περl Επεκτά

σεως πρΟς τα Οπίσω τοϋ έπ ιστέγο u i) παταρ ίου τών πλοίων, τΟ· όποίον 

διι\ νι\ νoη!Jjj καλώς πρέπει τι\ λάβη την προσ>]κουσαν !Jέσιν. Πρέπει λοιπον 

να κατέλ8η πρΟς τΟ όριζόντιον, όπότε 11 ίΜ Εχωμεν την άπλουστέραν μορ-~ 

φi]ν Η, η συμφώνως με η]ν πρό!Jεσιν τοϋ γράψαντος (Πίναξ 1) τ1]ν Λ 2, ή 

Οποία συμβιβάζεται καl μΕ την τάσιν τών &ρχαίων καl τών μεσαιωνικών 

ναυπηγών να f:πιστέφωσι, χάριν μεγαλοπρεπείας, τα ακροστόλια και τα 

Ciφλαστα δια κεκαμμένων τιν&ν Εξάρσεων 3• 

ΤΟ μέχρι δΕ τοιούτου σημείου καταβιβαζόμενον πέτασμα, Wστε έν παντl 

1 Την έξέλιξιν τών τεχνοτροπιών τών κυριωτέρων κιγκλίδων Ο:νό: τ-οi.ις αtώνας δρα 

έν τφ πίνακι 1 ύπό στοιχείον Ζ. 
2 Βλέπε τΟν ύπ' d:ρι'fi'μ. 2 πίνακα. 
3 ΤΟ f:πίστεγον, fι πατάρLΟ\', άνέκα'fi'εν f:χρησίμευε διά τijv κuβερνίαν τοϋ πλοίου καί 

διό τi]v παραμονηv έν αύτ:φ τών ί'fi'υνόντrον έπιτελών μετά τfjς όκολουitίας αύτών έν 

καιρψ μάχης. 
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καιρψ να ιστανται καl βαδίζωσιν έπ~ αύτοίi oL Cίνδρες στερρψ τψ ποδί, ευρι
σκετο κdτα μίαν βαiJμίδα ύψηλότερον τοϋ δαπέδου Εv{}α ϊσταντο σί χειριζό
μενοι rouξ αl>χένας (βλ. Πίνακα 1. ε.). 

ΤΟ κατα την κορυφfιν τοϋ κεκαμμένου τριγώνου στόλισμα δΕν είναι 

Πίναξ. 2. 

αλλο tL ειμη ο κατα πρύμνην τών πολεμικών πλοίων πάντοτε ύπάρχων 

φανός, έν συνδυασμψ μΕ δικέφαλόν τινα άετόν, χάριν κόσμου. 

~Εννοείται δ~ δτι, δταν τΟ δλον κατασκεύασμα λάβη την προσ1lκουσαν 

ίfέσιν, τότε δ δικέφαλος άετΟς μετα τοϋ πρυμναίου φαναρίου {}ό λάβη την 

δρ&ην κατακόρυφον ί1έσιν καl δΕν ι'tιΧ είναι άνεστραμμένος, ώς όράtαι έν 

η'{) άρχετύπφ σχtlματι. 

Κ. Α. ΣΑΡΑΦΗ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 



ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΟΥΛΛΟΣ ΤΑΡΧΑΝΙΩτΙ-ΙΣ 

ΕΛΛΗΝ ΙΙΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

eo Μιχαηλ Μάρουλλος 1 Ταρχανιώτης είναι μία σημαντικfι φυσιογνω

μία τfjς ΙΕ '. έκατονταετηρίδος. "Ελλην την καrαγωγήν, μεrέσχε τfjς &ναγεν

νήσεως τοϋ κλασσικισμοϋ έν ~Ιταλίq:, έσχετίσθη προσωπικ(ίJς πρΟς πολλοiις 

έκ των μεγίστων άνδρών τi]ς έποχfjς του, διαφέρει δΕ κατd πολU της πλειο

νότητα; τών έν Ίταλί<;< Έλλήνων λογίων, διότι δεν ήρκέσlΊη ε!ς μίαν ξηρaν 

γραμματικ1)ν καl έρμηνευτικην λογιότητα, άλλd προσεπάflησε να καταστήση 

ζωντανι:Χς τι:Χς άξίας τοϋ άρχαίου πολιτισμού. ΈκτΟς τούτου, dξία προσοχfjς 

είναι καl ή περιπετειώδης ζωή του, διότι ύπηρξεν έν ταύτψ ποιητf]ς καl στρα

τιώτης, ίκανΟς είς η)ν χρfjσιν τοϋ στίχου, Οσον καl είς την ό:σκησιν τών 
δπλων, «ώδήγησεν, ώς λέγει ό Bullart 2, τι:Χς δειλdς Μούσας εϊς τΟ μέσον των 

δπλων, εκαμε να &κουσ~fJ tl άρμονία τών στίχων του έν τψ μέσφ τοϋ {}ορύ
βου τών στρατιωτών ... ,)) 

eH οίκογένεια τών Μαρούλλων κατtlγετο έκ Κωνσταντινουπόλεως 3. Κων

σταντινουπολίηις (Constantinopo1itanus) ονομάζεται ό ποιητης ε!ς τaς 

έκδόσεις τών Εργων του. Ύ πΟ τών συγχρόνων Ονομάζεται έπίσης καl Βυζάν

τιος (Bizantius) '· Ο!κογενειακη παράδοσις &νfjγε το γένος ε!ς tο1ις Ρωμαί-

1 Ό με-ταφραστijς τής Ίστορ. τfjς Ί ταλ. Λογοτ, τοϋ Gaspary, ~Α γγελος Βλάχος, 

τονίζει, κατό. ζfjλον, προφω•ώς, λατινικόν, εί.ς τfιν παραλήγουσαν (τ, Β'. σ. 281). 'Εσφαλ
μένως, διότι ό σύγχρονος ΊανΟς Λάσκαρις, έν έπιστολfi, .περl τfjς όποίας κατωτέρω, .απο

καλεί αίιτΟν Μάρουλλον, ούχl δΕ: Μαρούλλον. 
2 Academie des Sciences et des arts, ... Amsterdam, 1682 σ. 319. 
δ Ό tσχυρισμΟς τοϋ Π α π α δ ο π ο U λ ο υ Κ ο μ ν η ν ο ϋ (Histor. g,ymn. Patavini . 

pars Π) δτι δfj{}-εν ό Μάρουλλος ητο Κρής είς ούδεμίαν μαρτuρίαν στηρίζεωι. ΤοUναν
είον γνωρίζομεν, δτι ot Ταρχανιώται ,ot καi Ε·Uδαψο\•ογιάνναι καλούμενοι, άπq)κησαν 
είς Κρήτην κατό: τΟ 1539 μετό. τήν Cίλωσιν της Μονεμβασίας. Βλ. Κ. Ν. Σ άit α, 

Μνημεία τής Έλληνικής Ίστορ{ας, τ. 8 σ. 326, 350,359, 413, 414 κλ. Ό Γ. Ζ α βίρα ς 
«Νέα <Ελλάς . , .. » σ. 81 γράφει δτι ό Μάρουλλος Ί;το Κρής, ύπΟ τοϋ Παπαδοπούλου 

~ομνηνοϋ προφα'\'ώς παραπλανηflείς. 'Άξιον σημειώσεως εt\•αι δtι ό Ζαβίρας ό.ποκαλεϊ 
τΟν Μάρουλλον Τ α ρ χ ω ν ι ά τ η ν, μεταχειριζόμενος τΟν τύπον, ύπΟ τΟν όποιον φέρεται 

ή οικογένεια τών Ταρ. παρ Ο: πολλοίς τών Βυζαντινών ίστορικών (βλ. π. χ. Κ α ν τ α κ ο υ

ζηνΟν Bonn τ. 3. 72 καΙ. 80). 
4 Ρ. Criniti, De Jωnesta disciplina.,. Basileae 1532 σ. 179. ~Maru!Jus noster 

Bizantiust, (ΤΟ έργον τοϋτο ε~εδόil'η τΟ πρώτον εν Φλωρεντίq; τψ 1504). 

• 
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ους «Γορδιανοiις Μαρούλλουμ Την παράδοσιν ταύτην μει~' ύπερηφαvείας 

καl αύiαpεσκείας αναφέρει καl δ ποιητής, λέγων 1. 

Et faJneJt cst aliqιtid pτoazιos lza.bztisse J1fω'ullos 
Q'uos toft'es tzι1eτit L1fartz'a Ro11za dιtces. 

'Ό πρόπαππος τοίi Μιχωlλ ήλ{}εν Ει•ωρίς, 11δη κατd τΟν ΙΔ '. αίώνα, καl 
εγκατεστάι'tη είς tον 'Αγκώνα ιfίς 'Ιταλίας, δπου καl &ποι'tανών, έτάφη. Ό 

Hodius 2 παραδίδει τΟ Επίγραμμα, τΟ όποίον οί υίοί του Φίλιππος καl 

Θεόδωρος έχάραξαν έπl τοίi τάφου του. ΥίΟ; τοίi Φιλίππου τούτου, όμώνυ

μος πρΟς τΟν πάππον, fμο ό J\1ανίλιος παηΊρ τοϋ tlμετέρου ποιητοϋ 3• Είναι 

&νάγκη ·να ύπο&έσωμεν δτι οί υίοl τοϋ Μανιλίου, τοϋ πρώτου είς Ίταλίαν 

&ποικήσαντος, ε'ίτε άκόμη καl αύτΟς ό παηΊρ τοίi Μιχωlλ, έπανfiλΗον είς τi]ν 

1 'Επίγραμμα ad Neaerant, Epigran1. Π, 31 στ. 135 ·136, Βλ. καi Ι, 22, στ. 21-22. 
2 (<De graecis il!ustribus ... ~ Londin. 1742, σ. 276. 
0 Ή μ1Ίτηρ του Εί'ιφροσύνη κατfιγετο εκ της μεγάλης Πελοποννησιακής οtκογενείας 

τών Ταρχανιωτών. Ταύτης τΟ έπώνυμον προσέitεσεν είς τΟ 'ίδιον Ονομα ό ποιητής. Βλ. 

Κ.Ν.Σάil"α, Μνημεία ... , τ-. Ζ, σ. IV τοϋ προλόγου. Γνωστός έκ τijς οίκογενείας ταύ

της ε[ναι καί ό Ίωάν\·ης Ταρχανιόηης, ό όποίος διεκρίftη εν Ίταλίq: μεταξU τ&ν λογίων 

καi περιελ1lφitη εLς τΟν κύκλο ν τών ίταλών ίστορίκών. Βλ. Κ. Ν. Σ ά {}α, Νεοελληνικiι 
Φιλολογία σ.145 καl C h i ο c c a r e ll i, De illustribus scriptoribus, quϊ in civitate Nea
polis ... fJoruerunt, Neapoli, 1780 σ. 350. Οί Ταρχανιώται εΙχον περιφανή {}έσιν είς τi)ν 
αύλiι·ν τών Παλαιολόγων. <Ο Γεώργιος Ταρχανιώτης ήτο αUλάρχης τΌύ Θωμα Παλαιο

λόγου κ ατό: τήν έν Ρώμυ διαμονήν του. Βλ. Le Ρ. Pi e rl i n g, La Russie et le Saint 
Siege .. Paris 1896 Ι, σ. 112. 'Επίσης ό J ouri Ταρχανιώτης ύπfιρξεν ιlπεσταλμένος Ίβιiν 
τού Μεγάλου τijς Ρωσσίας, αύτόil'ι, σ. 213. Ό Γεώργιος Δαιμονογιάννης [ΤαρχανιώτηςJ 
ύπfjρξε στρατοπεδάρχης Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου έν Πελοποννήσφ Βλ. Σ τ, 

Θωμοπούλου, 'Ιστορία τijς πόλεως τών Πατρών, 'Α6fιναι, 1888, σ. 325. Ό Νικόλαος 
Δαιμονογιάννης [Ταρχανιώτης] ύπήρξε πολλάκις πρέσβυς τών Παλαιολόγων τijς Πελο
ποννήσου Βλ. 'Α. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ, οί Παλαιολ. έν Πελοπον. Έν ΆΜιναις, 1913· 
σ. 36, 48 καΙ. 50". <Ο Παίrλος Ταρχανιώτης, -fiείος τού ήμετέρου ποιητοϋ καl ιiφωσιωμένος 
τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, κσ.τέφυγεν είς ηΊν Ίταλίαν μετά τiιν άλωσιν, Βλ. 
Θωμόπουλον, "Εν{}-' άν. σ. 330. Είς χειρόγραφον της Όδυσσείας τοϋ Gioνan. Onorio εύρί
σκομεν τΟ Ονομα t;Δημίτριος Ταρχανιότις» (sic) Βλ. Ρ. d e Ν ο Ι h a c, La Bibliothf:qιιe 

de Ι. Orsίni, Paris 1887 σ. 165 ση μ. 5. 'Επίσης εlς χειρόγραφον τού •Αγίου 'Όρους εύρί
σκομεν έν σημειώσει τΟ Όνομα τοί.i 'Ιωάννου Ταρχανιώτου Σ π υ ρ. Λάμπρο υ, Cata
logue of the Gr. 111SS of Mount Athos, &ρ. 4502, 43. 'Εν τέλει ας σημειω'θfi δτι εν τfi 
μονfi τ&ν &ποστόλων 'Ιάσονος καί Σωσιπάτρου έν Κερκύρq:, δπου μετό. τήν άποχώρησιν 

τοϋ Θωμd. Παλαιολόγου κατέφυγεν ό ίστορικΟς Φραντζής ύπηρχε κά fi· ι σ μ α ( = nne 
place de ιnoίne, Du Cange gloss., έν λέξει κελλίον) «έπο ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο ν τ ο ϋ 

Ταρχανιώτου» βλ. Φραντζη, Ίσcορία, Bonn, σ.412. Έπειδη αί περl τ;ης οίκογε
νείας τών Ταρχανιωτ;&ν σημειώσεις μου δΕ:ν δύνανται vιi περιληφfiοϋν είς η) ν παροίiσαν 

ύποσημείωσιν, οα δημοσιεύσω αίιτό:ς ίδιαttέ{Ιως εν εtδει δοκιμίου περl της σημαντικfjς 

ταύτης βuζαγcιακης οίκογενείας-
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Κων.σταντινούπολιν, όπό-&εν, μετd. την δλωσιν, έrράπησαν έκ νέου πρΟς τΟ 

παλαιΟν καταφύγιον. 

~Όλοι οί περl Μαρούλλου γράψαντες, σύγχρονοι καi μεταγενέστεροι, 

γενικώς παραδέχονται_ ()τι ό ποιητής, μικρΟς άκόμη, ήλ-&ε μετ& της οLκογε

νείας του είς την ~Ιταλίαν μετ& τl)ν άλωσιν τflς Κωνσταντινουπόλεως. ΠρΟς 

την μαρτυρίαν Ομως ταύτην &Υτιφάσκει χωρίον τοϋ πολυτίμου δια τας περl. 

του άτόμου του πληροφορίας Επιγράμματος ad Ν eaeram, Ενδα ρητώς 

άναφέρεται ( Epigram. ΙΙ, 31, στ. 65 έ ). 
rττJc bene adfzuc fueraιn JJι.atnS 1'Ude SCJJZCJZ in alvo, 
{'uιιι gΓave so·vzϊiuJJt patrz"a 7Jicta sztbit. 
Ijν>c pato· Dt.JJιac Γcgnis· ry'cctus avt't/s 
CogzΊu1' lliadae quacτeJ'e tecta Reπzi. 

Έγενvή11η, λοιποv ό Μάρουλλος ολίγους μijνας μετa τijv ilλωσιν ι, 

πιf!ανΟν κατα τΟ 'ίδιον ετος 1453 η τ<Χς &ρχιiς .τοϋ έπομένου. Είχε την εϋtυ 4 

χίαν να μη γνωρίση, Εστω καl μικρός, την πικρίαν καl τας συγκινήσεις τfίς 

d{}λίας έκείνης φυγfjς. 

Είναι πολU πι-θ·ανΟν δτι οί γονείς του Μαρούλλου έγκατεστά-θησαν είς 

τΟν Άγκώνα, δπου ύπfίρχε καl τΟ μνfίμα τοϋ παλαιοϋ Μανιλίου 2• Την όπό

-&εσιν ταύτην ενισχύει καl τΟ γεγονός, δτι ή πόλις αϋτη εχρησίμευσε κατd 

παράδοσιν ώς τΟ τελευτα'ίον αναπαυτήριον τfjς οίκογενείας. ~ΕκτΟς τοϋ ~Αγκώ

νος Εν τούτοις ό ποιητi}ς είς Επίγραμμά του « De laudibus Racusae» (Epi
gram. IV, 16, 9 έ.) άναφέρει καl τijv Ράγουσαν τfjς Δαλματίας ώς τόπον δια

μονfίς κατα τα παιδικά του Ετη : 

ΑιηιCα quonda11ι du!ct:S ubi pueJ' 
Prz"nzas quae,n;las et nziseri exi!i 
Larιze1tta de tri.,ti pι-ojudi 
Pect·ω-e 1to1t ι1zz'nzicus lzo/Ιfe,v. 

Ένηλικιω-θ·εlς ό Μιχαηλ εστάλη είς Βενετίαν, δπου έδιδάχ-8η την μΕν 

έλληνικijν ύπο του Κρητος λογίου Ζαχαρία Σκορδύλη 3, τijv δε λατινικijν ύπο 

τοϋ πολλοϋ ίστορικοϋ και λατινιστοϋ Μάρκου Άντωνίου Σαβελλί.κου 4• Φαί

νεται δ~ δτι ό Μάρουλλος ηύδοκίμησε κυρίως είς την μελέτη ν τfjς λατινικfίς, διότι 

1 Πρβλ. καl J. Β ru ns, Μ. ~arullus έν Preussische Jahrbίicher, τ. 74 (1893) σ.106. 
~ Hodius, "'Εν-6. άν σ. 278. 
3 Περt τούτου βλ. Μουστοξύδου, ~Ελληνομνήμων σ. 306-320. Legrand, Bi

bliographie Hellenique du vx:et xvre, siecle, τ. Ι. σ. 217 έ. καί Ή. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η, 
Ίστορ. Νεοελλ. Λογοτ., Α. σ. 316 έ. καl (455). 

'' Μ a r c' Α n t ο η i ο S a ν e 11 i c ο ΈγεννήiJη έν Vicovaco τψ 1436, &.πέ{}ανε δΕ 
έν Βενετί~ τψ 1506. Κυριώτατον τcΟν συγγραμμάτων του εlναι ή iσωρία τijς Βενετίας, 
Historίa rerum Venetaruιn ab urbe condita ad obitum dncis Marci Barbadici, Vene
tiae, 1487, 
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είς τ~Ίν γλώσσαν ταύτην Ε:γραψεν Ολα του τα ποιήματα, ενψ είς την έλληvι

κΎ}'v τίποl:ε 'ιδικόν του δSν περιεσώ{}η μέχρις ήμών. ~Επίσης αί Επιδράσεις του 
φαίνονται ~αλλον λατινικαl παρd έλληνικαί, κατωτέρω δS f}d 'ίδωμεν Οτι δSν 
fiτo μόνον μιμητης του λαηνικοϋ ϋφους, &λλα καl κριτικΟς μελετηηΊς τών 

λατινικών φιλολογικών κειμένων καΙ. μάλιστα τοϋ Λουκρητίου. ·eO Πέτρος 

Crinito, Ομιλών περl τών λατίνων ποιητών &ναφέρει γν.ώμας- προφανώς 

προφορικώς διατυπωftείσας- ταίί Μαρούλλου, γενικώς δΕ λέγει περl αύτοίi 

δτι ή το: <(in exaιηinandis carminibus gravis censor» 1 • 

ΔΕν γνωρίζομεν πο'ίαι περιστάσεις ηνάγκασαν τΟν Μάρουλλον να έγκα

ταλείψη την fiσυχον ζωηv τfjς μελέτης καl να τραπfι είς τα στρατιωτικά. Γνω

ρίζομεν μόνον Οτι ύπηρέτησεν φς μισ'(rοφόρος UπΟ τΟν Σπαρτιάτην Νικόλαον 

Ράλλη ν είς τΟ σώμα τών λεγομένων «σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν>> (Estradiots). Κατ Ο: 
την Εποχην ταύτην. και άκόμη πρότερον, τΟ: δ_ιάφορα κρατίδια τfjς Ίταλίας 

μαστιζόμενα Εκ τών συνεχών Εσωτερίκών καl Εξωτερικών πολέμων καl μη 

δυνάμενα δι~ 'ιδίων δυνάμεων να άντεπεξέλ&ουν, ήναγκάζοντο νΟ: συντηροϋν 

διάφορα τάγματα Εκ διαφόρων έίtvικοτήτων συνειλεγμένα. ~Εννοείται Οτι τΟ: 

μισ&οφορικΟ: ταϋτα στρατεύματα οlιχι σπανίως Εγίνοvτο ή μάστιξ τών πόλεων 

η τώv περιοχών, τών Οποίων τfιν φύλαξιv είχαν αναλάβει 2• Σκληραν πείραν 

έκ τfίς ίδικfjς μας 'ιστορίας τών μισ{Ιοφορικών στρατευμάτων Εχομεν την κατα

λανικ,Ίν έπιδρομήν. Ειδικώς τα τάγματά τώv λεγομένων «Στρατιωτών», έστρα
τολογοϋντο κyρίως έξ ~Αλβανών καl eΕλλήνων καl εκυβερνώντο UπΟ όμογε

νών κ α π ε τ α ν α ίων, εκ τών όποίων πολλοl Εγένοντο όνομαστοl καl δια 

την άνδρείαν καl την δύναμιν. Τοιοϋτοι lιπfjρξαν ό Νικόλαος καl Δημήτριος 

Ράλλης, ό Ίωάννης Γεμιστός, ό πολUς Μπούας, τοϋ Οποίου τα κατορι'tώ

ματα εξύμνησε διό μακροϋ Επους ό Κορωναίος κ. α. Είναι Επίσης γνωστΟν 

δτι τοιαϋτα σώματα σuνετήρει ή ~Ενετικη Δημοκρατία είς τιΧς Εν τfι ~Ανατολfι 

κτήσεις της, κυρίως την Πελοπόννησον και τα ~Επτάνησα. ~Ησαν δ' o'L «στρα
τιώται» ελαφρώς ΟΟπλισμένω ίππείς, τών όποίων ή ταχύτης Επηνέ-θη πολi.1 

ύπΟ τών συγχρόνων. «Octingentos equites, λέγει ό συγγραφεUς τοϋ Dia
rιuιη Roιnanun1 3, in ea esse dicunt, quos 1ingua illγrica seιι graeca 

1 "'Evft-' &.ν. σ. 342. Πρβλ. καi τΟ Επίγραμμα τοϋ Μαρούλλου, «De ι)oetis latinis, Epi
gram. Ι. άρ. 16. 

2 'Ήδη Ενωρίς άνδρες έξοχοι τfjς Ίταλίας καtεπολέμησαν τijv συνή-&ειαν τfjς μισiJο

φορικfjς στρατεύσεως. Ό Πετράρχης εν τfl περιφήμιp Φδϋ του πρΟς τ1]ν 'lταλίαν καl δ 
Μακιαβέλλης, ό όποίος μάλιστα προσεπάftησε νι:Χ άναδημιουργήση τΟν στρατΟν τών Φλω

ρεντιν&ν, κακίζουν τα μισ'fiοφορικι:Χ στρατεύματα καl παραινούν τfιν σύμπηξιν σtρατου 

εκ πολιτών. 
3 J a c ο p ο d a V ο 1 t e r r a, Rerun Italicaruιn scriptores, τ. ΧΧΙΙΙ σ. 176. Πρβλ. 

και Daru, Hίstoίre de la IZfpnblίque de ven-ise, Paris 1821 τ. 3 σ. 264 έ. βιβλ. ΧΧ 
κεφ. 16. Ή μελέτη τού Σάitα Εν Έστίας Κ. (1885) δΕν μοϊί Εγινε προσιτή. 
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materna Stratiotos appellant. Ii velocitate mira equorum parvo tem
pore spatia longa percurrunt, ac quaeque obvia tam pecora quanι 
homines abigunt, fruges corrumpunt, vil!as et dotnos coιnburunt». 

Περl τijς στρατιωτικijς ζωijς τοϋ Μαρούλλου ολίγας πληροφορίας i'χομεν 

και ταύτας γενι1iι.iς και dφηρημένας. Δια τοUτο εΊς τι.iς κατωτέρω περl αύτfjς 

Εκτιitέμενα κύριον όδηγΟν είχον αUτα τα ποιήματα τοϋ ποιητοϋ. 

Φαίνεται Οτι τα πρώτα Ετη τfjς στρατιωτικfjς του ζωης διfjλ8εv έν 

Ρωσσίq;, πολεμών ϊσως κατ& τών Ταττάρων. Οϋδεlς τών περl αύτοϋ γραψάν

των άvαφέρει την μετάβασίν του ταύτην είς Ρωσσίαν. ΕΙναι δμως γεγονΟς 

άναμφισβήτητον, διότι γίνεται περι αύτοϋ πολλάκις μνεία είς τα επιγράμματα, 

καl δή: εϊς το έπίγραμμα De morte fratris J ani λέγεται (στ. 1-2) 

Per Sc)'t!ziaιιι, Bessosque _feros, per tella, per !zostes 
Rij!zaeo veπio tristz's ab ιtsqz;e geltt 

έπίσης εϊς το έπίγραμμα De exilio suo (στ. 9 . 10) 

Si procιtl α patriα Scyt!zι'co deprc1Zsus irz orbe, 
EZcιt facz:nus, Besst· iιtssa superba .fero. 

Καταφανέστεροv δε έν τψ ad Neae!'am (Epigτ. Π, 31 στ. 71 έ.). 

faιιιque nt'griscebant pηΊπα !angttt'ne τnalae 
Iztnctaque erαt lustrz's altera bru;πα tribti-S 
(.'z;ιn _fato Ψajz'e12te vagus Scytlzz'aτιι pa altaJJt 
ΑΙιjeι·οr et gelz'di per loca va.,ta Getae. 

Νομίζω δε οτι δεν πρόκειται ένταϋ8α φανταστικη περιγραφη κατa ζijλov 

&ρχαίον διατυπουμένη, διότι αναφέρεται είς τΟν 'θάνατον τοϋ άδελφοϋ του, 

εϊς γεγονος δηλαδή, το όποιον δΕν {!(, fjτo κατάλληλον προς συγγραφi]ν έμμέ

τρου ρητορικού γυμνάσματος. 

~Αλλ~ ύπΟ ποίας περιστάσεις μετέβη είς Ρωσσίαv; ~Η έξfjς, κατd την 

γνώμην μου, aπόκρισις πρέπει νc\ δo8jj. Τφ 1472 Ίβaν δ Μέγας τijς Ρωσ
σίας ηαβε σύζυγον την 8υγατέρα τοϋ δεσπότου rijς Πελοπονν>]σου Θωμii 

Παλαιολόγου, πρόσφυγα τότε έv Ρώμ-n καl ύπΟ τοίί Πάπα προστατευομένην, 

Ζωήν, ή όπο.ία, μετd τΟν γάμον-, μετωνομάσ{}η Σοφία. CO γάμος ούτος τοϋ 
Ίβaν μετa τijς έκγόνου rfiς. τελευταίας α~τοκρατορικijς Οικογενείας τής Άνα

τολijς έrελέσ8η μεγαλοπρεπώς έν τψ Βατικανψ ', δτε δ' 'l γαμήλιος πομπη 

1 Περl τοίί γάμου τούτου εχομεν μακρόν καΙ γλαφuρtiν πραγματείαν τού L e Ρ. 
Ρ i e r 1 i 11 g, « Mariage d'un Tsar an Vatican >) έν ,,Ja Russie et le Saint - Siege ... », 
Paris 1896 τ. Ι, σ. 107- 185. Πρβλ. Η e Γ t z b e r g, 'Ιστορία της 'Ελλάδος άπΟ τijς 
λήξεως τofi &ρχαίου βίου, έλλην. μετ-. Β'. σ. 712 ση μ. Σημειωτέα καl η πραγματεία τοίί 
κόμητο; Khreptovitch- Boutenev: «'0 γάμος τijς Σοφίας Παλαιολόγου καi 

Ι ωάννοu τοίί ΙΙΙ » έν ΦJIOPEHD;IJI Π ΡΠ.Μb, Μόσχα, 1909 σ. 24 ·56 (ρωσισtί). Την 
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έξεκίνησΒν έκ Ρώμης κατευ\}υνομένη είς Μόσχαν, πλfjftoς cΕλλήνων καl ~Ιτα

λών λογίων καl πολιτικών l~ικολού{}ησεν. Έκ τούτων άναφέρονται ό Δημή
τριος Ράλλης, δ Θεόδωρος Λάσκαρις, ό Δημήτριος Τραχανιώτης η Ταρχανιώ

της 1. Είναι γνωστΟν δτι ό Δημψ;ριος Ράλλης ή το φίλος καl στρατιωrικΟς 

&ρχηγος τοϋ Μαρούλλου. Ό δε μνημονευόμενος Ταρχανιώτης lM είναι &σφα
λΟΟς συγγεvης τοϋ ποιητοϋ, μέλος τfις άκολου{Ηας τών Παλαιολόγων. Είναι 

λοιπΟν πολU πι-8ανi] 1) ύπόf}εσις δη ό Μάρουλλος ε'ίτε τΟν Δημήτριον Ράλ
λψι ε'ίτε τΟν συγγενfj του Ταρχανιώτην συνοδεύων, fιλ{}εν είς την Ρωσσίαν. 

"Άλλο γνωστΌν ση μείον τfjς στρατιωτικfϊς ζωfjς τοίί ποιητοίί είναι fι συμμε
τοχtl του ύπΟ την σημαίαν Καρόλου τοϋ Η/ τής Γαλλίας κατ& την Εναντίον 

τfjς Νεαπόλεως Επιδρομήν του, τΟ Ετος 1493 2. Είναι δι~ έμΕ: άνεξήγητος ή 

στάσις του αϋτη έναντίον τfiς Νεαπόλεως, είς τi]ν Οποίαν Εχρεώστει τόσα .καl 

άπΟ την ύλικην καl &πΟ την πνευματικήν του δύναμιν. Πι·θανώς &νωτέρα 
άνάγκη τΟν Εφερεν είς τούτο. "Ίσως δμως να ήπατή11η έκ τών Επαγγελιών 

τοϋ Καρόλου. 'Έχομεν μ<ρικa έπιγράμματα τοίί Μαρούλλου προς τον Γάλλον 

βασιλέα, διαφωτιστικ<Χ Επl τοϋ προκειμένου. Είς Εν τούτων λέγει 3• 

Queιn (δηλ. το" Κάρολοτ) tellus AusoJZι:, hiπc vocat 
Illt"nc solutz"s Grαecia crinibιt.r. 

'Ίσως ό δυστυχfις ποιητης είχε πιστεύσει δrι ό Κάρολος 11-θ·ελε γίνει ό 

έλευ8ερωτης τής δούλης πατρίδος του, ώς πολλο\ λόγιοι τijς έποχijς του! 
Συναφες προς το ζήτημα τijς έκσrρατείας τοϋ Καρόλου κα\ τijς ύπο 

τοίίτον συμμετοχής τοϋ Μαρούλλου είναι καl άλλο, έάν, δηλαδ1l, ό τελευταίος 
ήκολού-8-ησε τΟν βασιλέα είς τ11ν Γαλλίαν μετιi την fιτταν τfjς Νεαπόλεως. 

Το ζήτημα ήγέρ/Jη έξ έπιγράμματος τοϋ Πέτρου Ct'inito, 4 έν τψ δποίφ λέγει 
ό ποιητης &ναφερόμενος προς τον Μάρουλλον: «tuaω Galliam». Την 

· φράσιν ταύτην σχολιάζων δ Hodius 5 διερωτάται: Εννοεί ΕνταϊΗ}α δ Crinitus 

μελέτη ν τοϋ Ρ a p a d ο p ο 1- C a 1 i tn a c h: «Sofia Paleolog», έ'' Βουκουρεστίq;ι, 1895, 

δΕν 1Ίδυνήfiη'' να 'ίδω. 
1 p i e r 1 i η g, Αϋτόftι, σ. 161 Πρβλ. καl Α, R a m 1J a u d, Histoire de la Rnssie, 

?e edition, Paris, 1918 σ. 200 ~201. 
? βλ. Κ. Ν. Σ ά{} α, Μνημεία τijς Έλληνιι;f1ς 'Ιστορίας, τόμ. ?ος σ. Ι. τοίί προλόγου. 

3 Epigram. IV, 31ι στ, 5-6. Περi τών Uποσχέσεων τοϋ Καρόλου διΟ: τήν έναντίον 

τών Τούρκων έκστρατείαν καl. τfιν &πελευ-&έρωσιν της Έλλάδος βλ. προχείρως Κ. Ν· 
Σ ά-& α, Τοuρκοκρατουμένη Έλλάς, Άilήνησι, 1869 (ί. 60 έ. 

4 "De honesta disciplina ... Poeιηatun libri duo» Basileae 1532, σ. 552 στ. 20: 
..aut tuam Galliaιη petas,, 

s 'Έν6' &ν σ. 279. Ό κ. Η. Ρ e r η ο t γράφων (Etudes de Litter. grecque Mod. Ι, 

σ. 192) " ... treize ans apres Ia date οίι il (ό Renιard δηλ.) avait conψose l'Eφitaphe 
d' un antre Grec, νiYant egalement en Fran ce, MaΓulle Tarchaniote ... », 
rjτo, φαίνεται, πεπεισμένος δτι ό Μάρουλλος εζησεν έν Γαλλί~. Περi τούτου δμως ο\ιδε· 

μίαν -&ετικfιν μαρτυρίαν εχομεν. 
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δη ό Μάρουλλος διέμεινεv έν ΓαλλίQ 1} δτι έπολέμησεν ίιπΕρ αυτη; xαrU τΟν 

πρΟς την Νεάπολιν πόλεμον; Καl δρ{}ώς Επιφέρει «judicent alii». Καl 
πράγματι τΟ ζήτημα,- διd τ1lν Ελλειψιν Ciλλης μαρτυρίας, {}cl μείνη δια παντΟς 
ίiλυτον. Καl η μία καl ή αλλη έκδοχη φαίνεται πι8ανη καl δεδικαιολογημένη. 

Ά ν άλογα ζητήματα γεννώνται καΙ έξ iJ.λλων Επιγραμμάτων του &ναφε

ρομένων ε'Lς τσUς διαφόρους ιΧρχοντας καl βασιλείς καl μάλιστα έκ των πρΟς 

τον Μαξιμιλιανον τijς Γερμανίας και τον Κορβίνον τijς Ο~γγαρίας aφιερω

μένων. ~ο Bruns 1 διατυπώνει την γνώμην On ό Μάρσυλλος Ελαβε μέρος 

ε!ς τaς κατa τών Τούρκων lπιlfέσεις τοίi Μαξιμιλιανοίi (1492) ~πο τi]v γερ

μανιχi}ν σημαίαν, έπιφυλακτικώτερον δΕ έκφράζει η'ιν είκασίαν δτι οiίτος 

ύπηρέτησεν ώς στρατιώτης καl ύπΟ τιiς διαταγιΧς τοϋ Κορβίνου 2• Αί δύο 

α.Οται απόψεις, καΙ προπάντων Ίi πρώτη, ε!:ναι πιθαναί. Είς τα Επιγράμματα 

δμως ούδεμία σαφης μνεία περl τούτου γίνεται καl Επομένως όφείλομεν να 

ε'ίμε&α Επιφυλακτικοί. 

Βραδύτερον δ ποιηη'ις Εγκατέλειψε τΟ στρατόπεδον, διd να dσχολη-8ij 

είς την flεραπείαν τών Μουσών. ΤΟ μεyαλήτερον εύτύχημά του ήτο δτι ήδυ. 

νήθη νd ζήση είς τd τρία Εχ τών Επιφανεστέρων φιλολογικών κέντρων της 

Εποχης του, την Βενετίαν, τi]ν Νεάπολιν ·καl την Φλωρεντίαν. Ε'ίδομεν άνω

τέρω δτι Εν Βενετίq fiλαβε τd πρώτα μαfl·ήματα ύπΟ την επιτήρησιν τοϋ σοφοϋ 

Σαβελλίκου. Άvδρωlfέντα πλέον lδέχlfη α~τον 'l Νεάπολις. Έκεί ή τροπη 
πρΟς τΟν &ρχαίον πολιτισμΟν καl α't άν\Jρωπιστικαl σπουδαl εlχον παρα. 

σκευάσει μίαν φιλολογικΤιν κίνησιν Εκτάκτου σημασίας. Κέντρον τf]ς κινήσεως 

ταύτης fiτo 1i "Ακαδημία τοϋ Πανορμίτου, ή γνωστi] ύπΟ τΟ Όνομα Acade
rnia Pontaniana. "Ο 'Ιωάννης Ποντάνος, ό Εξ 'Ομβρικf]ς εlιγεν1Ίς, λόγιος 

καl ποιητi]ς άξιολογώτατος, μετd τΟν {}·άνατον τοϋ διδασκάλου του Πανορ

μίτου κατώρ-&ωσε διιi της προσωπικότητάς του να συγκεντρώση περl έαυτΟν. 

πολλοUς των συγχρόνων λογίων, μεταξU των όποίων τΟν Sannazaro, τΟν 
κόμητα PoJicastro, τΟν Άντ. Ferrari, τΟν Gabrieie AJti1io κ.λ. καl να 

ίδρύση άκαδημίαv 3• Είς τδ.ς τερπνdς καl σοφός συνεδριάσεις ταύτης Εσυζη

τοϋντο διάφορα φιλολογικα καl καλολογικα θέματα, τώV όποίων μικρόν ίδέαν 
δυνάμε-δα να λάβωμεν έξ αUτών τούτων τών περισω-δέντων διαλόγων τοϋ 

1 "Εν-6·' άν. σ. 113. 
2 Αύτό-&ι, σ. 113. 
3 .Περί ταύτης βλ. R. da S κ r η ο, Vita Pontani, 1761, σ. 19. Τ i r a b ο s c h i, Storia 

della letter, Ital. Milano, 1824, VI σ, 167 έ., L ο m ο n a c ο, «Gioνanni Pontano» έν 
Opere τ. 7 σ. 176. G a s p a r )'. "Ι στορ. Ίtαϊι. Λογ, Β', σ. 377 έ. Άναγραφήν τ&ν μελών 

τfjς ·Ακαδημίας βλ, έ\' G i a n ο n n e, De11' Istoria ciνile del Regno di Ν apo1i, 1 ί 23 
τ. ΠΙ, βιβλ. 28, κεφ, 3 σ. 427 έ. 'Εν σ. 475 ιiναφέρεται καi ό Μάροuλλος. 00 σuγγραφεlις 
λέγει: "Μ a r c e 11 ο di Constantinopoli •, Evttα, βεβαίως, πρέπει νά διορttωflfι Marullo. 
Βλέπε καί τΟ έπίγραμμα τoiJ Μαρούλλου: Ad Sodales, Epigram. Ι. άρ. 54. 
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Ποντάνου ι, Είς τΟν κύκλον τών λογίων τούτων είχε τiιν εύτυχίαν να σuμ

περιληφ1Jίj και δ Μάρουλλος μετ ι:! του φίλου του Μανιλίου Ράλλη 2
• Ύ πο 

την έπίδρασιν λοιπΌν τών dνδρών έκείνων fιδυνή-&η καλλίτερον νd έμβα
\tύνη είς την μελέτην τijς λατινικf]ς φιλολογίας καl γενικώς τοϋ άρχαίου 
πολιτισμοϋ, νομίζω δΕ Οτι την άγάπην του δια τΟν Λουκρήτιον έκληρονό
μησε παρ' αύτοϋ τοίί Ποντάνου 3• Έν Νεαπόλει έξετιμή{}η ίδιαιτέρως ύπΟ 
τών συγχρόνων λογίων, τών όποίων κρίσεις \Jα 'ίδωμεν κατωτέρω. Έπl τοϋ 
παρόντος νομίζω δτι άρκεί να σημειωθfι Οτι ό σύγχρονος καl όλίγον νεώ
τερος καl Εκ τών μεγίστων τfjς Ίταλίας ποιητης Λουδοβίκος Άριόστος τάσ. 
σει τΟ Ονομα τοϋ Μαρούλλου παριi τΟ τοϋ Ποντάνου καl μάλιστα πρΟ αύτοϋ. 
Dianzi Marullo ed il Pontan per vui ... » 4

• 

~Εκ Νεαπόλεως μετέβη, Cίγ~·ωστον άκριβώς πότε, είς Φλωρεντίαν. 'ΕκεΊ 
έγένετο δεκτΟς ίιπΟ τοϋ μεγάλου προστάτου τών γραμμάτων Λαυρεντίου 
Μεδίκου τοϋ Μεγαλοπρεποϋς, ό όποίος, ώς φαίνεται, Uπfiρξε μέχρι τέλους 
χορηγος και ίlποστηρικτi]ς τοίi Μαρούλλου. Ό σύγχρονος Πέτρος Crinito, 
Εν\1. &ν. σ. 545 στ. 6 ε. λέγει περl της ξενίας, nlν όποίαν ό Λαυρέντtος παρείχε 

δαψιλώς είς τΟν Μάρουλλον : 

. . . Qua nostcr Λfedices, Pt"en.'duJn paτeJts 
;]:faι-ulle, !zospitιit1tt dulce tibi ex!zibet / 
Ac te perpetuis znuneι-ibus foven.r, 
Plιor:bJJ.Jtl non patz'tzJ.τ tela resuJJιeτE. 

Δια τοϋτο καl ό ποιητής, εύγνωμονών, &φιέρωσεν είς τΟν Λαυρέντιον 
τα έπιγράμματά του, συνοδεύσας αύτα δι~ όλίγων άφιερωτικίiJV στίχων, Εν 
τοίς όποίοις κάμνει λόγον περl €αυτοϋ καl της στρατιωτικης του ζωης. ΈκτΟς 
τοϋ Λαυρεντίου ό Μάρουλλος είχε Μαικήναν τΟν ~Αντώνιο'' principenι 
Saiernitaruι11 5, Cίνδρα γενναιόδωρον καl τών Γραμμάτ~ν ύποστηρικτήν, 
είς τΟν όποίον άφιερώνει πλείστα τών Επιγραμμάτων του. Έκ τούτων Εν, 
χαρακτηριστικόν, dναφέρω ένταίilfα (Epigraω. Ι dρ.l2). 

Das g·onnta.~ auJ·uιnque; egΌ tibi can-nina tan/JJ,JJJ. 

.Ξed si boιza fttcnΊιt, plu.ι: ego do. 

Έν Φλωρεντίct δ Μάρουλλος ήγάπησε τi]ν Άλεξάνδραν, Ιfυγατέρα του 

1 G a s p a r y, "Εν-&' &.ν. ο. 380 έ. 
2 Gyraldi, De poetis nostrorum teιnporuιn, herausgegeben νοn Κ. \Votke, 

Berlin, 1894 σ. 16 έν τfι συλλογfι : Lateinische Litteraturdenkmfiler des XV und XVI 

Jahr1ιunderts, herausgegeben \'On Max Herιnann, άρι-6·μ.10. 
s ·ο Ποντάνος έμελέτα νό γράψu διδακτικΟν ltπος κατά τόν τρόπον τοϋ Λουκρητίου, 

βλ. Gaspary, "'Εν{}' ιlν. σ, 377, 
i Orlando fιιrioso, XXVII, 8. 
5 Πρβλ. καt Η ο d i u s, 'Έν{}' ιlν. σ. 278. 
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γραμματέως τfίς Φλωρεντινfjς Δημοκρατίας καl λογίου Βαρ-3ολομαίου Σκάλα, 
τfιν όποίαν βραδύτεροv συνεζεύχ&η. ~σ περιπα-θi]ς ούτος Ερως και ώς Ελεγεν 
ό 'ίδιος ό ποιηη\ς <priωus ardor et ultiωus» (Epigι·. Ι, &ρ. 45 στ. 6) 
Ενέπνευσε τα πλείστα τών Επιγραμμάτων, τα ad Ν eaeram ι άvαφερόμενα 
~ ' c - , ' " .. ' εις τα οποια εχομεν πιστην εικονα τών συναισ{}ημάτων τοϋ Μαρούλλου. 

Και εLς τούτο άκόμη ύπfiρξε συνεπt)ς πρΟς η)ν Εποχl)ν καl τό περιβάλλον 
του. Ή 'Αλεξάνδρα rμο λογ(α καl ποιήτρια 2, προ παντος ομως έφημ(ζετο 
δια την ώραιότητά της. 'Η το μα81lτρια τοϋ 'Ι α νου Λασκάρεως, φίλου τοϋ 
1\ίαρσύλλου, τοU όπσίου μερικα έλληνικα Επιγράμματα Εχουν &φιερω8η είς 

, ' 3 Τ' " I δ'Q ' αυτην ~ . ~ ονομα της συνε ευη προς πολλοUς τών λογίων τfjς ~Αναγεννή-

σεως. Ο Ριcο de la λlirando1a τής άφιέρωσε έρωτικd ποιήματα. Τούτο 
έξώργιζε τόν Μάρουλλον, ό όποϊος άπ1iντα δια λατινικ<ίη επιγραμμάτων. 

Quz'd ιne vo·sz'cu!t's fut's lαcessz's? 

1Vuιιc 7Jultus nzΊidαe 11zeae puellae 
ΛΤιΝzc 7Jι{raιztibus aureos capzllos; 
Et quae noιz tua sunt, scelesfe, colla. 4 

Τι\ πράγματα Ι!λαβον σοβαρωτέραν μορφην μεταξu τοίi Μαρούλλου καi 
τοί! 'Αγγέλου Πολιτιανοίi. "Ο τελευταίος ούτος ήγάπα σφοδρώς τΥjν 'Αλεξάν
δρα\', χωρiς να έπιτύχυ άνταπόκρισιν. 'Έγραφε καl άπέστελλε πρΟς αίιτην 
ελληνικd καl λατινικd Επιγράμματα 5, είς τα όποία έκείνη άπεκρίνετο δια στί
χων Ελληνικών 6

, ίκανών να μάς δείξουν Οτι !jτΟ έγκρατfις τijς έλληνικfjς γλώσ
σης καl μετρικης. co Πολιτιανός lιμνεί τdς :riνευματικας καl σωματικάς της 
&ρεηχς δια τοίi έξης έπιγράμματος '· 

1 Οϋrως όνομάζει ό Μάρουλλος τr\ν 'Αλεξάνδραν Σκάλα. •Η συνήftεια αϋtη εΙναι 
~o~U παλ~ιά. '-Ήδη ό, Κάtουλλος και ό Τίβουλλος δκρυπων τΟ Ονομα της έρωμένης των 
υπο ψευδωνυμα (Λυδια κλ.). τΟ Ονομα Neaera, Qωμα'ίκόν, δλαβεν ό ποιητ'i]ς παρΟ: τών 
Λατίνων. Ό 'Οράτιος τΟ άναφέρει ('Qδαt ΠΙ, 14, 21). «Dic et argntae proρeret Neaerae 
ιηurreuιn nodo cohibere crineιn» καi 'Επφδ. 15, 11: «ο dolitura mea nιultunι νirtnte 
Neaera~! Πρβλ καί Τίβουλλον ΠΙ, 1, 6. Σημειωτέο\' δει καi έκ τών συγχρόνων ό Petrns 
Crinitus ίiγραψεν Επιγράμματα ad Neaeranι, "Eνft. &ν. σ. 5!1, 572 κ. &. 

2 
Πβλ. Α. C h i e s a, Theatro delle Donne letterate In Mondoνi, 1620 σ. 80. 'Η 'Αλε· 

ξάν~ρα' μετέφ,ρασε πονη~άτιά τιν~ τοϋ Άβικέννσ, τΟ: όποία δμως Εχάftησαν τφ 1557 
κατα την μεγαλην πλημμυραν τοϋ Αρνου. 

3 Πρβλ. Η. Βουτιερίδη, ·rστορ. Νεοελ. Λογοt. Α'. σ. 239. 
~ Epigramnι. ΠΙ. 6. στ. 5~8. Ό Μάροuλλος δγραψε βραδύτερον ώραίον Επίγραμμα 

(Epιgr.aιn. VI, 30) έπi τψ προώρφ -&ανάτφ τού Pico. Περi τών σχέσεών των βλ. καί 
κατωτερω. 

6 Α. Politiani, Oρera Lugduni, 1537, τ. ΠΙ σ. 360-363. 
6 Αύτόfi ι, σ. 362. 

•
7 
~Uτόfτ~. σ. 361-362. Πρβλ. G. Ca rd ιι c ci, Le Stanze, l'Orfeo e le Riιηe di Angelo 

. Polιzιano, I•ιrenze, 1863 σ. CIX τοϋ προλόγου. 
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Εϋρηχ, εϋρηχ' {}1' θέJ.ογ, fjν έξ?]τεον αίεt, 

fjν J]τουν 'Έρωθ', 1}1' ilηιειροπόλουΨ, 

Παρθενικ1}1'1 1}ς κάλλος dκ1}ρατον, ής 8 γε κόσμος 
οl•κ εl'η τέχγης, dλλ' άφελοiίς φύσεως. 

Παρθε1ιικ1)1ι, γλώττησιν έd άμφοτέρησι κομώσωι, 

έ'ξοχον lν τε χοροϊς, l!ξοχον l1' τε λύρ17, 

fις περi εVφροσύ11η τ' εl'η χαρίτεσσι θ~ &μιλλα 

τi'J κ' εί τιΊ ταύτψ' Q.γτιμεθε?.κομέ11αις. 

Εϋρηχ' (sic) ούδ' Οφελος, καi γdρ μόλις εlς έγιαυτδν 
Οίστροϋντι φλογερώς lστιν δ.παξ ίδέειν. 

Είναι πι3ανώτατον Οτι f} σύζευξις τοϋ Μαρούλλου μετό: τfjς Άλεξάν

δρας uπijρξεν ό λόγος τijς προς τον 'Άγγελον Πολιτιανον l!χltρας του. "Ο 

τελευταίος ούτος είς πολλα Επιγράμματά 1 του Επιτί-δεται μετα δριμύτητος, 

οϋχl CJ.λλωστε άγνώστου είς τΟν βίαιον Φλωρεντηνόν, Εναντίον Mabilius 
τινός, UπΟ τΟν όποίον νομίζεται Οτι κρύπτεται ό 1νΙάρουλλος. ~Εκ τούτων 

dναφέρω εν, τΟ συντομώτερον, δσον καl περιεκτικόν, μαρτυροϋν την εϋφυtαν 

τοϋ ποιητοϋ του,· &λλδ. καL τfιν &δικίαν αϋτού. 

In1ZU7JZCJ'ae tibi sιazt, ΜαbιΊz~ in carιn{ne ttzπιdae, 
Atque ubi sint quaeris ,· per ιιzare quaeτz's aquaJιt 2. 

ΕΙ.ς τα έπι.γράμματα ταUτα καl Εναντίον τού Πολιτιανού αναφέρονται τα 

ε!ς 'Έκνομο ν έπιγράμματα τοίi Μαρούλλου βλ. Epig-. ΠΙ, 10, 18, 26, 38, 
44, 49, IV, 14, κ. α. 3• 

Διεσώ&η δμως μέχρις ήμών Επίγραμμα τού Πολιτιανοϋ, έν τόj όπο~φ γί

νεται Επαινετικώτατος λόγοζ περl Μαρούλλου. ΤΟ Επίγραμμα άπευitύνεται 
πρΟς τΟν Λαυρέντιον Μέδικον, ζητήσαντα, Προφανώς, άπΟ τΟν Πολ. να τοϊi 

διατυπώση την γνώμην του περl τοϋ ποιητοϋ τοίι βιβλιαρίου τών Επιγραμ

μάτων- λέγει δΕ συγκεκριμένως «nil argutius elegantiusque isto, quenι 
tibi dedicat, libello, nec tot prata coloribus novuω ver pingit» '· Έκ 
τούτου ό Ε. Legrand 5 φέρεται είς τfιν γνώμην, Οτι τα περl εχftρας τών δύο 

ποιητών στηρίζονται έπl παρεξηγήσεως τών Επιγραμμάτων τοϋ Πολιτιανοί1. co 
LσχυρισμΟς όύτος τού I .. egrand άντιφάσκει πρΟς τfιν σύγχρονον παράδοσιν, 

fJ όπο(α ομοφώνως παραδέχεται την Ι!χΙJ:ραν ταύτην. την &ντ(φασιν μεταξu 

' 
1 Politiani, Opeι-a, 'Ένfl'&.ν. σ. 292, 303,309,314. 
~ Αlιτόθι, σ. 292. 
:J ΠQβλ. J. Μ az z ο n i, DeJla difesa della Coιnedia di Dante, Ι η Cesena 1587 σ. 54.8 
4 Α. Ρ ο li z i a η ο, Prose volgari inedite e ρoesie latine e gΓeche, Firenzal867 σ. 124. 
" Bibliogr. Helle11. dιι XV et XVI siecle t. Ι, σ. 197 ση μ. ΎπΟ τό 0\'ομα τοϋ Mabilius 

κρύπtεται, κατά τόν Legrand, ό φίλος τοϋ ποιητοϋ lΥΙανίλιος Ράλλης. Πρβλ. καΙ. Ά ν τ . 
Χατζη, Οί Ραούλ, Ράλ, Ράλαι Kirclιhain, 1909 σ. 60. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕrΑΙΡΕ!ΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥL:.Ω.Ν, έτος b:Ό 14 
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tά"JV Επιγραμμάτων τούτων δυνάμΕ'&α, νομίζω, να έξηγήσωμεν &φ~ ένΟς μέν, 

έ&ν Uπο11έσωμεν δτι τΟ έπαινετικΟν Επίγραμμα έγράφη είς έποχfιν συμφιλιώ

σεως τών δύο ποιητών, άφ~ Ετέρου δέ, έ&ν σκεφ{}ΟΟμεν δτι ό Πολιτιανός, 

ίδιαιτέρως ύπΟ τοίi Λαυρεντίου εύεργετη-&είς, ίδίστασε ν& έκφέρη δυσμενij 

κρίσιν περί τοϋ βιβλιαρίου, τΟ Οποίον είχεν άφιερω{}ij είς τΟν προστάτην 

του. Προσέτι γνωρίζομεν δτι είς τΟν &.γώνα μεταξ\ι αύτών Sλαβε μέρος καί 

τρίτος, φίλος τοϋ Μαρούλλου καΙ μέλος έκλεκτον τfjς 'Ακαδημίας τοϋ Πον

τάνου, ό "Ιωάννης Sannazaro, ό όποίος Sγραψε δύο μακρd έπιγράμματα 

κατiχ τοϋ Πολιτιανοϋ '. Έγενvή1'tη βραδύτερον καl Ιiλλο ζήτημα· liv αlτία 

τijς ~χ{}ρας των ύπijρξεν η 'Αλεξάνδρα Σκάλα η άπλώς φιλολογικiι &ντιζηλία. 

~a Gaspary 2 άποκλείει τΟ πρώτον. Οί Loιnonaro 3 καΙ. Fabroni 4 προ

σπα~οϋν νd κολάσουν τΟ ζ ή τη μα άποδίδοντες την Εχ3ραν καl είς τdς δύο 

αίτίας. co πρώτος Εκφραστικώτατα λέγει: «Sieche combattuto non solo 
dalla passione della gloria, n1a anche da quella del an1ore». Είναι &λη
{}€ς δτι ό Πολιτιανος i'jτo άν/Jρωπος βιαίου χαρακτijρος καΙ έγωιστής. 'Εν τfi 

περιπτώσει δμως ταύτη, νομίζω δτι μ&:λλον λόγοι ζηλοτυπίας έρωτικijς ύπη

γόρευσαν τα πικρd Εκείνα Επιγράμματα. Δόξαν είχεν άρκετήν, &στε να μη 

ζηλεύη τήν τοϋ Μαρούλλου. Τούναντίον &νωτέρω εΊδομεν τα αίσ&ήματα 

τοϋ Πολ. διu την Άλεξάvδραν καΙ πει1'tόμε1'tα δτι ό γάμος α~τijς μετu τοϋ 

Μαρούλλου, Μ i]δύνατο ε~λόγως νu έξοργίσn τον βίαιον χαρακτijρά του '· 
Κατiχ το διάστημα τοϋ βίου του ό Μάρουλλος συνεδέ/Jη μετu πολλών 

καΙ μεγάλων &νδρών τijς 'Αναγεννήσεως. Έξετιμή3η πολu παρ' α~τών, 

γενόμενος έν Νεαπόλει μsν μέλος τijς 'Ακαδημίας τοϋ Ποντάνου, έν δ€ τfi 

Φλωρεντί<;< προστατευόμενος τοϋ Λαυρεντίου καΙ γαμβρος τοϋ Βαρ{}ολομαίου 

Σκάλα. 'Ό ,<Jάνατός του Εγένετο αίτία να γραφ~Uν πολλiι Επιγράμματα, περl 
των όποίων &α γίνη κατωτέρω ό προσήκων λόγος. ~Ενταϋ3α άρκούμε,Ι:}α νd 

σημειώσωμεν δτι U.rτfjρξε φίλος στενΟς τοϋ Μqνιλίου Ράλλη, είς τΟν όποίο'\' 

&φιερώνει Επιγράμματά του, πρΟς τΟν ΊανΟν Λάσκαριν, τΟν Δημήτριον 

Χαλ(κο)κονδύλην καi τον Θεόδωροv Γαζijν. Ό Ίανος Λάσκαρις γράφων 

προς τον Δημήτριον Χαλ(κο)κονδύλην λέγει μεταξu aλ1,ων: «'Έρρωσο σiJv 

1 J. ~ a n n a z ar i i, Opera omnia Latine scripta nuper edita, (Venetiis) 1534, φύλ'. 
44-45 (έλεγεϊαι και Επιγράμματο.). Πρβλ. L ο m ο n a c ο, 'Ένfi' άν. σ. 207 καί F a b r ο n i 
E1ogj, Parma 1800, σ. 140. 

2 "Εν{}' άν. σ. 867. 
3 'Έν{}' άν. σ. 205. 
4 "Εν'θ-' άν. σ. 138. 
5 Τfιν αύτijν γνώμην 8χει καί ό Men c k e n, ό όποίος έν τfi έπιμελεσtάtη μελέτη του, 

περl Πολιτιανοίι Historia vitae et in litteras meritorum Ange1i Po1itiani ... Lipsiae 
1786 σ. 380 κ. έ. συκγεντρώνει τ&. έναντίον τοϋ Μαρ. Επιγράμματα. ~σ αύτΟς σ. 390 
έκφράζει τΟν γνώμην Οτι καί τινα Επιγράμματα τοϋ Πολ. Ad invindum ιiπευ'θ-ύνονται 
έναντίον τού Μαρούλλου. Ουδεμίαν Ομως i}ετικfιν ένδειξιν έχομεν. 

• 
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~ ~ ' ' ~ ' Ί\ιf ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ - 1 
τοίς φιr,τατοις και τον εμον 1ηαρουι.r,ον .. προσαγορευσον ως απ εμου» . 
Α~τος δ8 .. ό Δημήτριος Χαλκονδύλης γράφων προς τον Δημήτριον Μάρκελ
λον λέγει περ\ του Μαρούλλου. «Marulluω U1eUΠ1 valere gaudeo, sed 
nolleιη eum taιn Iongo et diuturno ocio inerte lang·uere» 2• 

Το τέλος τijς ζωijς τοϋ Μαρούλλου rμο καΙ α~το. ίδιόρρυ1'tμον. Είχε 
μεταβfι είς Βολτέρραν, όπό&εν Επανήρχετο eϊς Φλωρεντίαν Εφιππος, προσ

πα&ήσας δε να διαβlϊ τΟ" &γκωμένον ποταμΟν Cecina παρεσύρ{}η ύπΟ 
Qεύματος καl Επνίγη 3. co δάνατός του τίδεται εϊς τΟ Ετος 1500, μόνον δε ό 
Σά&ας 4, tiγνωστον ποϋ στηριζόμενος, λέγει δτι &πέθανε τfρ 1499. cΥπάρχει 
μία μαρτυρία τοϋ Paolo Giovio (Jovius), 5 κα/J' Ί]ν ο ποιητljς &πέ{)αvε τljν 
αύτην ημέρα\\ κατd τήν όποίαν ό δοVξ τοϋ Μιλάνου Λουδοβίκος Sforza1 

προδο8είς, ώδηγή/Jη αίχμάλωτος είς Γαλλίαν. 'Ώστε ό {}άvατος τοϋ Μαρούλ
λου aα συνέβη την 10"' 'Απριλίου τοϋ 1500. 'Ετάφη είς το οίκογεvειακον 
κοιμητήριον τών Μαρούλλων είς την Εκκλησίαν τοϋ ~Αγίου Δομενίκου Εν 
'Αγκών ι. 'Επt τοϋ τάφου του έχαράχ{}η το 8ξijς έπίγραμμα '-

;kficlzaelis l)πcftωziotae J'viurulli 
Euplzrosynes Tarclzaπiotae et ,11anilii Murullijzlii 
plzzlosophi et poetae praestaπtissi1ni. 
Duιn jloruz:t ιnagnuιn -decu.r; Byzωztι·t· 
j!:farullus alti lucidzoJz JovzS doιttuιn 
Laadesque Jactaque o1nniα extulit Dez~πz 
VzSa sιωJ'Ullt caede, patrz'aeqι.ιe z'g-ιzibNJ' 

Letho parenfu1n, fortis exiliuιn tulit 
.Ξacris operatus Musis,jluvio perit. 
Aliis dolendus ipse quae praeviderat 
Α eternitatis te1nplα non miser colit 
Plectro et" decoτus aureo et toga gτavis 
Gτave1n jacz't cantu stupere Pz.eτi11ι. 

ι· Παρό: L e g r a n d, 'Ένfi, άν. Il1 σ.· 324. Ό α\'ιτΟς ΊανΟς Λάσκαρις έγραψεν έπί· 

γραμμα έπιτάφιον εις τΟν Μάρουλλον, L e g r a η d, 'Ένit. clν. I, σ. 1~8. 
2 Παρά L e g r a n d, Cent- dix lettres gι·ecques de Fr. Filelίe, Paris 1892, σ. 350. 
3 Λέγεται δτι παλαίων πρΟς τΟ Qεϋμα Εξέφερε βαρείας βλασφημίας κατό. τοϋ Θεού. 

Βλ. Ζ α β ί ρ α ν, σ. 82. 'Εννοεϊται, ταύτα εtναι μυ-&εύματα1 προφανώς στηριζόμενα είς 
τi}ν άντίληψιν δτι ό Μάρουλλος fιτο Μ-νικός. 'Επίσης Qητορικη καl πλαστη φαίνεται 
ή παρό. ν ο 1 t e r a n u s περιγραφή τού {}ανάτου, De 1itteratorum infe1icitate, έκδοσις 
τοίί Amsterdam, 1647, σ. 114. Πρβλ. Είρ. 'Α σ ω π ίο υ, Παλαιά καl νέα σ. 53. 

4 Νεοελλ. Φιλ. σ. 78. 'Επίσης σφάλλεται καl ό ν ο s s i u s, De poetis 1atinis. Am
sterdam, 1654, σ. 81 {}έτων τΟν {)άνατον τοϋ Μαρούλλου είς τΟ έτος 1511. 

δ Ρ. J ο vi i, Elogia virorum 1iteris (sic) illustrium, Basileae 1576 σ. 35. Πρβλ. 

Β u 11 a r t, "'Εν{}. αν. σ. 320. 
~ ΠαρΟ. Η ο d i us, "'Eνfi-.' αν. σ. 291. Πρβλ. Β r u ne t d e l'r es 1 e s, Grece depuis 

1a conquete Roιua-ίne, Paris 1861, σ. 3301 50. 



212 Διονυσίου Α. Ζακυ-&ηνοϋ 

cΩς έλέγομεν άνωτέρω, τΟ ποιητικΟν Εργον τοίi Μαρούλλου Εγράφη 

λατινιστl άποτελείτηι δΕ Εξ Επιγραμμάτων, ϋμνων καl ένΟς διηγηματικοϋ 

διδακτικού ποιήματος &τ:ελούς έπιγραφομένου ~. ne principum institutione» 1• 

Προτοίi είσέλθ·ωμεν είς την άνάλυσιν των ποιημάτων εlΥαι άνάγχη να άπαρι

{}μήσωμεν καl περιγράψωμεν τdς έκδόσεις. 

~Η άρχικη Εκδοσις τών Επιγραμμάτων περιλαμβάνει μόνον δύο βιβλία. Ταύ

rην περιγράφει διd βραχέων δ Hain 2• Έπl τοϋ προσθίου φύλλου φέρεται: 

Michaelis l\farulJi Constantinopolitani Epigratnmata. Είς τΟ πρώτον 

φύλλον τοϋ κειμένου retro: l\fichaelis Tarcaniotae Marulli Constantino
litani, viri patricii Epigran11naton ad Laurentium l\1edicen Petri Fran
cisci filiunι libet" pι-iιnus. Είς τΟ τέλος: Finis secundi libri» Άποτελεί

ται έξ 28 φύλλων, δυστυχώς Ομως οϋτε χρονολογία αUτε τόπος Εκδόσεως &.να
γράφεται. Ή δευτέρα εκδοσις εγένετο εν Ρώμη τψ 1490. Ό πλ1]ρης αiJτijς 
τίτ-λος Εχει σϋτω: Mic}Ίaelis l\1aru1Ji Tal"caniotae s. Tarcagniotae Epi
gramnΊata ad Laurentiuιη Λiedicen Petri Francisci filίulll, Romae 
per Eucl1ariuι11 Silber, alias Francl' MCCCCXC '·Ταύτης &νατύπωσις εν 
τψ ίδίφ τuπογραφικφ έργαστηρίφ Εγένετο τψ 1493 4• Πληρεστέρα Εκδοσις 

καl τών τεσσάρων βιβλίων τών ~Επιγραμμάτων, εlς τα Οποία διd πρώτη" 

φορΟ:ν συνεκδίδονται καl ο'!: <Ύμνοι, έγένοντο έν Φλωρεντί([ τψ 1497. ~οπλή
ρης τίτλος Εχει ώς έξης έπl τοU προσ&ίου φύλλου: « Hyn1ni et Epigi"aωmata 
.i\1arulli». Έπl τοϋ α/ φύλλου τοϋ κειμένου: l\IiclΊaelis Tarcl1aniotae Ma
ι-ulJi Constantinopolίtani, Epigran1nιaton act Lauι·entiuω Medicen 
Petri Fι·ancisci fjliuιn, liber priιηus. Είς τΟ τέλος: Inιpressit Floren
tiae Societas Colulπi VI Ka1. Deceι11bris MCCCCLXXXXVII. Ta φύλλα 
δΕν Εχουv &.ρί-θμησιν 5• ~Η έπο μένη Εκδοσις Εγένετο έν Βονωνίq. τψ 1504. 
Τίτλος: Ηγιηnί et Epigτaιnιnata Mat"uJli. Τέλος: Iιηpressun1 Bononiae 
per Bened.ictuιn Hectoris Bi})liopoJanΊ et iιηpressoι-eιn elegantissinΊunl. 
Anno salutis MDIIII Idibιιs Martii '· Νεωτέρα Ι!κδοσις εγένετο ~ν Στρα

σβούργφ (Argontoraci) επιμελεί<;< του Beatus I<.lιenanus, τι!> 1509. Τίτλος: 
Beati Rl1enani ad lectoreιn paracnesis. J\iicl1aelis Tarclianiotae 1\Iaι-ulli 
Constantinopolitani Epigι-aωωata et Hγιnni. Τέλος: Ηyηιηοι-uω natu
raliuιn 1\Iarulli finis. Qui unus nostι·o aeνo apertissime n1onstravit, 

ι ΤΟ εργον φέρεται καl ύπΟ τΟν άπλοϋν τίτλον: o:Princeps». 
2 Repertorium Bibliographicum, Stutgart- Paris, 1831, vol. ΙΙ pars Ι σ. 371. 
~ Hain. Αtιτόtlι. 
4 Hain. Αtιτό-&ι. 
a Τούτου &ντίτυπον ύπάρχει Εν τfi Έtlνικfι Βιβλιο-&1lκu τών Παρισίων) Reserνe ηι. 

Yc 980,4ο. Έπi τfi βάσει τού1ου έγένετο 11 περιγραφή. Πρβλ. καί J.,egrand, Bibliogr. 
Hellenique dιι XV et XVI siecle, τόμ. ΙΙΙ, σ. 72. έ. 

6 Πρβλ. "J ... eg·ι·and, Bibl. HeJlen. clu XV et XVI siecle τ. lll, σ. 152. 

I ,, 

• 
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Naturan1 paι·enteιη, ιninin1e adhuc effoetaιn) suaque exl1austam vir
tute, qUin ingenia et quideιn OIJtiιna cottidie possit pιΌducerre. Qua 
de re Be~t. Rlιenanus He1νetensis hoc disticlιon experte lusit: 

Quod prz'sι:is szΊιιzΊes Jnclι(πa lzaeι: saeι:la poctas 
Protιι1erz'nt, ·uates Tarclzaιziota probat. 

Argentoraci in aedibus l\Iattl1iae Schίίrerij, Αrtίιιιη doctoris. 
Julio Mense An. MDVIIII. Regnante iι11p. Caes. Maxiιηiliano Ρ. F. 
Aug·. popιιlique li1Jeratoι·e. «Είς τα ~Επιγράμματα καl τοUς "Ύμνους έ'πσν
ται τα έξfjς ποιΊl'ματα: Ad illustrissiιηuΠ1 princίpenι Clιaι·olum ArclΊi
ducetη Burgιιndiae & caete. \laι-ia Joannis :J\Iunηe11i Ruren1ιιndensis 
caΓnιina quibus titιιlis Clιarolei<ι. το Εργον δΕν Εχει &ρί-&μησιν 1

. CH άμέ
σως έπομένη Εκδοσις νεωτέρων ποιημάτων Εγένετο έν Fano τψ 1515 μετ~ 
Ο:λλων τινών Εργων. Τίτλος: Octaνii Cleop11ίli Fanensis, oιJeι·a nιιΠ1qιιaη1 
alias inηπessa AntlιΓoρotlieoιηacliia. HistoΓia de 1Je11o Fanensi et 
qιιaec1anι alia. Miclιaelis Tarclianiotae Marιιlli Ν eniae ejιιsdeω Epi
graιηιηata, ηuιηqιιa111 alias in1pressa. l\1. Antonii Flaιηinii Canηinun1 
lilJellus, ej ιιsden1 Ec1oga TlιyΓsis. Τέλος: Finis: impι·essunι Fani in aedi~ 
1Jus Ηieι"Οηγιηί Soncini, idibus Septeιηb. J\..fDX\1 2• Τοϋ Μαρούλλου τα 
ποιήματα περιέχονται. είς τα φι!λλα 66'0 - 75vo. Δευτέρα Εκδοσις τijς Εν Στρα
σβούργφ γενομένης ύπΟ τοϋ Beatus Rhenanus, Εδημοσιεύι~η Εν Παρισίοις 
τψ 1529 μεrά τινων συμπληρώσεων. Τίτλος: «11ichaelis Tarcl1aniotae 1\-fa
nιlli ConstatinopoJitani, Epigτanιιnata et Hy111ni. Parisiis apud Cliri
(stian\1111 V Vechel (sic), MDXXIX. Beati Rhenani, ad lectoreι11 παραί
νεσις. Syιηρlioι·ianus Trunellιιs Lugduneus ad Petl'Ull donian carnιen. 
Eusdeιn ad Zoiluιηl~aleιιciun carιηen. Eiusdeιη disticl1on. Τα Επιγράμ
ματα περιf.χονται είς τr~ φύλλα 1 ro- 50νο. Είς τΟ φύλλον 5Qro · f>0"0

• Bea
tιιs R!ιenanus Sapido suo S. Οί ϋμνοι περιέχονται είς τΟ: φύλλα 51 ro- 84'\lo. 
Εtς τΟ τελευταίον τοϋτο φιJλλον περιέχεται καl τΟ δίστιχον τοϋ Be. Rlιen. ώς 
έν τfi έκδόσει τού 1509. ΕΊς τΩ έπόμενον φύλλον (Ciνευ &ριΗμήσεως) Sγnl
plloriani Tn111elli Lngdnnei, Elegiacon. Εtς τΟ Εν Παρισίοις &ντίτυπον 

έσταχώ-Ηησαν δμοU·: «Eleg·iae όδοιπορικαl ν. Ioachiιηi Can1eι-arii et Car
nιen όδοιπορικΟν J ο. Lιι. Brassicani Argentorati, anno MDXLI l\{ense 
l\fartio ;{. 'Ή πληρεστάτη πασών των Εκδόσεων εϊναι ή _Εν Βριξίq; τφ 1532 γενο· 
μένη. Αϋτη περιλαμβάνει, πλην τών τεσσάρων βιβλίων τών ~Επιγραμμάτων 
καl τών τεσσάρων βιβλίων_των CΎμνων, τdς πέντε 'Ελεγείας (Neniae) καl τα 

1 'Αντίτυπον εύρίσκεται έν τfι ΈtΊνικfι ΒιβλιοtΊήκη τών Παρισίων 4° Reserνe 

m Yc 891. 
~ 'Ε{}ν. Βιβλ. Παρισ. Yc 1355 8ο. 
.~ Έftν. Βιβλ. Παρισ. ιzeserνe Ρ. Yc. 1210 (1) 8° 
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Επιγράμματα, τα όποία συνεξεδόίJησαν δια πρώτην φορΟ:ν τψ 1615 μετ& τών 
ποιημάτων τού 'Οκταβίου Cleophilus. τίτλος: Miclιaelis Tarchaniotae 
Λiarulli Constantinopolitani, Epigrammaton libri quatuor. Eiusdem 
Hymnorunι Jibri quatuor. Eiusden Neniae quinque et alia quaedam 
Epigramιnata. On1nia haec cura exactioι-i eιηendata candidatis Poe
seos exhibentur. τέλος: MDXXXII Mense Ianuari, Brixiae excudeba
tur apud Danιianuπι et Jacobum Philippunι fratres Brixianos Sum
tum facientibus Barthololllaeo Mashara Brixiano et Petro PJacentino 
BibJiopoJa» 1. Έτέρα παρισιακ1] Ι'κδοσις, μη ),ηφ{}είσης t'Jπ' ό'ψιν τής έν Βριξί\' 

γενομένης οϋτε τών νέων τεμαχίων τών δημσσιευ&έντων UπΟ τοϋ Cleophilus, 
έγένετο τij) 1561. τίτλος: Michaelis Tarchaniotae Manι!Ji, Constantino
politani, Epigralllmata et Hyιnni. Parisii sapud Andeaιn \;\/echelum sulJ 
Pegaso in Vico Bellovaco, MDLXI. Tij) 1578 έγένετο ή πρώτη, κα11όσον 
τουJ,dχιστον γνωρίζω, Εκδοσις τοϋ άποσπάσματος τοϋ ποιήματος « De prin
cipum institutione όμοίί μετ" Cί.λλων ποιημάτων, διδακτικών καl αύτών, τοϋ 
Βελισαρίου Aquivivi Aragonii. Τίτλος: Belίsarii Aquivivi, Aragoni, Neri
tinorum ducis, aliquot a11reoli vere libelli, De principum liberis edu
candis. De venatione. De Aucupio. De re ιnilitari. De singulari cer
tamine. His addituιn est elegans poeιnatiuιn Michaelis Marulli, de 
principuιη institutione, nun1quanι }ιactenus editum. Basileae ex offi
cina Petri Pernae (1578) 2• Το ποίημα τού Μαρούλλου περιέχεται είς τaς 

σελίδας 201-224. Είς το τέλος &ναφέρεται καl το ό'νομα τού επιμελητού τijς 

Εκδόσεως, δ όπο'ίος και μερικιΧς σημειώσεις έπέφερεν είς τΟ κείμενον, δια τοϋ 

έξής σημειώματος: «Accaiolus lectori: Hactenus ίnveni scriptum in 
archetypo MaruJli, ΠΊultis Jituris scribiJ\alo". τέσσαρα /!τη βραδύτερον, 

τα ποιήματα τού Μαρούλλου, ητοι τα "Επιγράμματα, οί cιΥμνοι τΟ <<De prin
cipunι Institutione, μη περιλαμβανομένων τών ~πο τού Cleopbilus εκδο
.{)έντω·ν περιελήφι'tησαν έν τψ Εργφ: Poetae tres eleg·antissimi en1endati 
eta ucti l\1ichael Marullus, Hieronymus Ang·erianus, Ioannes Secundus. 
Parisiis, apud Dionγsium Dunalliuιη, sub Peg-aso, ίn vico Bellovaco, 
1582 ''·Τέλος, δ Σάl!ας, έκδίδων τα Ι!γyραφα τa &ναφερόμενα είς τοuς «Στρα
τιώτας>> συνεξέδωκε τοUς "·Ύμνους, τU ~Επιγράμματα, και τΟ «De princirJunΊ 
Institutione (Μνημ. Έλλ. 'Ιστορίας Ζ' 173-235 καl Η' 592- 608). Τού 
διδακτικού ποιήματος η Εκδοσις είναι κάπως καλλιτέρα, τα Επιγράμματα δμως 

Εξεδό-θ-ησαν κακώς1 παραλειφ3έντων καl στίχων καl Ολοκλήρων άποσπασμά
των. "Ας ση μειω&ίj έπίσης δη ή Εκδοσις αϋτη μέρος μόνον τών Έπιγραμμά-

1 Πρβλ. L e g r a n d, "Εν&' άν. ΠΙ, σ. 340. 
2 Άντίτ.υπον εύρίσκεται Εν τfi ΈtlτικίΊ Βιβλιοfiήκη Παρισίων, So R 24331. 
3 Καi τ6ύτου ύπάρχει ιiντίτυπον: Yc 9713. 

'! 

• 
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των περιλαμβάνει. ~ο 'ίδιος έν τ (ρ προλόγφ του z J τόμου τής Ι\1εσαιωνικfjς 
Βιβλιο-θή_κης σ. ιδ '- ιε' και ρν I δημοσιεύει μετάφρασιν Ολίγων στίχων έκ τιί)ν 
"Υμνων είς την δημοτικήν, ύπ~ αϋτοϋ φιλοπονηflείσαν 1

. 

Πρώτον κατ& σειρ&ν Εκδόσεως Εργον είναι τα Επιγράμματα. ~Αποτελεί
ται έκ τεσσάρων βιβλίων, τών όποίων τΟ πρώtον περιέχει έξήκοντα καl τρία, 
τΟ δεύτερον τεσσαράκοντα καl Οκτώ, τΟ τρίτον πεντήκοντα καl δύο καl τΟ 
τέταρτον τριάκοντα καl τρία Επιγράμματα. CO χρόνος, καft~ Ον έγράφη ε'καστον 
Επίγραμμα, πλην εϋαρί-θμων τινών, δΕν εΙναι δυνατΟν ν& κα{}ορισflϋ &κριβώς. 
Πάντως, ώς έκ τοϋ ε'ίδσυς των, itιX έγράφησαν κατ& διάφορα χρονικ& σημεία 
τijς ζω ης τοU ποιητοϋ καl κατόπιν συνήφflησαν είς Εν Ολον καl έξεδό{)ησαν. 
Είναι πι-&ανΟν Οτι πολλ& έξ αύτώv άπεσtάλησαν είς ώρισμένα πρόσωπα καl 
Οτι έκυκλοφόρησαν έν χειρογράφοις μεtαξiJ στενοU κύκλου φίλων. ΤΟ δλον 
Εργον &φιεροϋται εlς τΟν Λαuρέντιον Μέδικον, τfjς δ" &φιερώσεως γίνεται 
μνεία έν t(P πρώτφ έπιγράμματι έκάστου βιβλίου. ΤΟ πρώτον άφιερωτικΟν 
8πίγραμμ~ (Ι, 1) /!χει ώς έξijς: 

Intc1· 1nzΊle neces, dun'qzte incoιιztιzoda Marfis, 
Qιιis pzιtet Ao11ias possc iuvare deas .9 
Hz'c quoqzιe, Laιo·c, jzιvant, perque αηηα ensesquc 5;ecuntur 
Λfiliti'ac co1Hifes ·ιzec pιιdef e.rse 111eac. 

6. Quaeqzte ιnαnιι;· feιτuιn, posito fert e1ιse libellos: 
Et placet, et Musis, est, si1le, dulce ιzzlzil. 
Ξcd fanιen his sfudizS dcbefu1' lαssα senectNs: 

Inlcrea ccrte sudor ιtferquc decct 
In πzodo diverso glαdz'os duπz strzΊzgiHzus orbe 

Ι Ο. lloc tibi .fiιιceri pignus anιoris habe. 

τα -θέματά του ό ποιητ1)ς λαμβάνει έκ τής ζωfίς του} Εκ τών διαφόρων 
σχέσεών του πρΟς φίλους, έκ τfίς Μυ13ολογίας, τfίς ~Ιστορίας, και τέλος έκ τών 
ίδίων συναισθ-ημάτων. τα πλείστα τών έπιγραμμάτων άναφέρονται είς την 
Νέαιραν καl τον προς α~τi]ν /!ρωτά του (Ι, 2, 3, 13, 18, 21, 28, 37, 49, 53, 58, 

1 'Ενταϋθα πρέπει νά σημειωfii.i δτι έν τfι Βιβλιο#ήκη τοίί Φ. Όρσίνου, ή όποία τώρq, 
άποτελεϊ μέρος τfjς Βατικανης, εύρίσκεται Ο:.ντίτυπον τijς Εν Φλωρεντίq, έΛδόσεως (1497) 
τών "Υμνων καί. τών 'Επιγραμμάτων μετά σημειώσεων τοϋ Ίανοίί Λασκάρεως. Πρβ. 

Ν 0 1 h a c, Bibliotheque de F. Orsini, σ. 159. 'Επίσης Εν τfι αύτfι βιβλιοfiήχυ άπόκειν~ 
ται δύο μεγάλαι χειρόγραφοι συλλογαί έπιγραμμάτων διαφόρων ποιητ&ν, άρχαίων καί 
νεωτέρων, μεταξύ τών όποίων καi. τοϋ Μαρούλλου. Δυστυχώς δΕν ηδuν1Ίfiη·ν νά έξακρι· 

βώσω, έαν ή συλλογή αϋτη περιλαμβάνυ άγνωστα ποη1ματα τοϋ Μαρούλλου. Πι#ανώ
τερον φαίνεται δτι ό Colocci, ύπΟ τοϋ όποίου τl)ν έπιστασίαν συνεκροτή{Ι-η f1 συλλογή, 
έσκόπευεν άπλώς νό: κάμυ μίαν συναγωγij·ν εϋχρηστον ήδη γνωστών Επιγραμμάτων. Βλ. 
Ρ. d e Ν ο 1 h a c, ''Εν{}' ϋ.ν. σ. 255. 
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60, 61, Π, Ι, 7, 11, 31, 38, 39, 43, 47, ΠΙ, 1, 3, 23, 25, 40, IV, 1, 3, 17), 
πολλδ: είς φίλους, προστάτας, άρχοντας καl βασιλείς (πρβλ.l, 7, 9, 10, 12, 17, 
19, 23, 29, 46, 48, κ. i'i. Π, 4, 8, 9, 13, 15, 19, 23, 33, 44, κ. i'i, ΠΙ, 2, 4, 6, 11, 
16, 20, 51, 52, κ. i'i. IV, 5. 6, 7, 10, 13, 18, 21, 25, 26, 27, 29, κ. i'i. i'iλλη εlς 

την Μυitολογίαν (Ι, 11, 38, 43, 59, Π, 2, 17, 18, 30, 40, 45, 46, ΠΙ, 7, 19, 21, 
34, 35, 41, 43, IV, 2, 12, 20), εlς την !στορίαν (Ι, 31, ΙΙ, 5, 27, 29, ΙΙΙ, 33, 
42, 50, κ. d), εις η)ν προτέραν, άρχαίαν καl μεσαιωνικΊlν, γραμματείαν (Ι, 16, ΠΙ, 
5, 12), ε!ς τοvς οlκείοuς καl συγγενείς του (Ι, 5, 22, 27, 39, 52, ΙΙ, 35, IV, 2R), 
κλ. τα ad Neaeram έρωηκcl Επιγράμματα είναι κυρίως μικρα ποιήματα καl 
Ελεγεία κατd τΟ πρότυπον τώv λατίνων Ελεγειακών, καl μάλιστα τοϋ Κα

τούλλου 1, ποιη8έντα. Συνήftως μικραl κα1 άσήμαντοι περιστάσεις tοίί καδη

μερινοU βίου δίδουν τΟ 8έμα Ελαφρών ποιημάτων. Πότε τα ι:Οραία μαργαρι
τάρια τijς φtλης του, ώς δ στρουitος τijς Λεσβίας του Κατούλλοu (&ρ. 2), πότε 
μικρCt .παράπονα, πότε ύπερβολικη Εκφρασις τών συναισθημάτων κ·αι τών 

βασάνων του ύπαγορεύουν άφελείς καl κομψοVς στίχους. ey πάρχόυν πολλα 

επιγράμματα, τα όποία, με δλην την ψυχρdν εξωτερική ν των μορφήν, δύνανται 
καl σήμερον &κόμη να τέρψουν. eΩς παράδειγμα παρα-θ·έτω εν μόνον, δια τοϋ 

Οποίου ό ποιητfις συνώδευσε Ciν&η σταλέντα είς την φίλην του (Epig-r, Ι, 21)· 

Ζ.Ιαs violas atque !zaec tibi candida liliα πzitto 
Legi hodie vio!αs, candida li!iα !ιeri 

Lilia, ut in.r;faιztzS 1n01zeanS, vz·rgo, senectae 
Τα;η cito quae lapsz"s ιnaι-cz.da suιzt .foliz"s. 

5· Zllae: ut vere suo doceaιzt ver cωpe?'e vziae, 
Invida quod πn"serzS tanz breιιe Parca dedzi. 

Qι+od si faτda veιzis, JZO?t ve?' bΨeve, non vz"olas, sed 
( Proh /acinus I) sentes cana rubosque znetes. 

Γενικώς δΕ τα ad Nearam Ερωτικd Επιγράμματα χαρακτηρίζει Εμμονος 
μελαγχολικη διά-θεσις, ή όποία Εμποδίζει τΟν ποιητην να χαρfi καl αUτCtς 

&κόμη τdς δλίγας στιγμdς τfjς εUτυχίας, Οσας 1l ζωη τού δίδει. Είναι δΕ ό 

τρόπος τfjς Εκφράσεως πάντοτε συγκρατημένος ούδέποτε κατέρχεται είς κατώ
τερον επίπεδον, ο~χt άλλωστε &σύνηi!ες δια την /ποχήν. Την Άλεξάνδραν, 

δΕν -θεωρεί, 00ς αUτοl άκόμη οί λατϊνοι, &ντικείμενον κατωτέρας εϋτυχίας, άλλα 

η{}ικην δύναμιν ύπερτέραν, Lκανfιν να κυβερνg την ζωήν του καl ν& παρη· 
γορfi τα δεινα τijς εξορίας του. (ΙΙΙ, 25, 6). 

Per te nort g-rave erat dοιιzο careΨe. 

Πλην Ομως τών Ελαφρών τούτων ποιημάτων, τα όποία δύνανται πρΟς 

1 Πβ. Μ u η r ο, Lucrece de Rerum natnra γαλλ. μετ. Α. Raynιond, Paris 1900 
σ. 33 καi J. Β~ u n s1 'Ένi}Ό ciν. σ. 106. 
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στιγμην να τέρψουν τΟν &ναγνώστην δια τfjς &φελείας, χωρlς δμως να του 

&φήσου~· -~ιαρκεστέραν Εντύπωσιν, ύπάρχουν καl όλίγα σοβαρώτερα, τα όποία 
πρέπει να ·μας κινήσουν τΟ Ενδιαφέρον. ΜεταξV τούτων την κυριωτάτην -θ·έσιν 
κατέχει ή μακρα καl πολύημος Ad Neaeraιn Ελεγεία (Π, 31), περl τfjς Οποίας 
Εγένετο καl άνωτέρω σποραδικώς λόγος. Δι~ αύτfjς δ ποιηη)ς ζητεί τiyv ~Αλε

ξάvδραν εις γάμον καl εχ τούτου λαμβάνει τi]ν ε~καιρίαν να διηγη~fi τaς 

περιπετείας τfjς άλη&ώς Qωμανηκfίς του ζωfjς. Μολονότι ή μακρότης τfjς 

διηγήσεως καl ή Ελλειψις αίlστηριΊς Ενότητος λυπεί κάπως nlν σημερινην 

αίσιtητικήν I ύπάρχουν άρχετοi στίχοι, ίκανοl να καταδείξουν Ο τι Εχομεν πρΟ 

1lμών πραγματικΟν ποιητην μΕ πηγαίαν συναισSηματικότητα. Γενικώς δΕ τΟ 

ποίημα μαρτυρεί εύγενfj ψυχΊlν, ηlν Οποίαν Εξήγνισεν ό πόνος και ή πικρία 

μιας διηνεκοίiς εξορίας. 'Αφηγείται τα τijς ζωfjς του. Ta πρώτα παιδικά του 

Ετη έφαρμάκωσεν ή -&λϊψις τfjς έξορίας καl ή κατάρρευσις του &λλοτε &νffούν

τος πατρικοϋ ο'ίκου. Μόλις δΕ iiρχισαν «να φύωνται Επι τών παρειών του οί 

πρώτοι έφηβικοι "ίουλοι» ή άνάγκη τΟν Ύ}ρπασε και τΟν Εφερεν είς τα &χανfί 

πεδία τijς παγεριΊς Σκυ&ίας, Ωπου έξέ&ετε τfιν ζω1Ίν του είς κινδύνους καl περι

πετείας, ύποκείμενος είς την δουλείαν δυστρόπου &ρχηγού και τcΧς προσβολcΧς 

τοίί άγρίου Βησσοίί. Καi ώσdν να μη iiρκουν τ& κακα ταϋτα, ή. τύχη τΟν Εστέ
ρησε πρώτον τfjς πολλcΧ ύποστάσης μητρΟς καl ϋστερον · τοϋ νεάρού Ετι &δελ

φοίi του. Καl Εμεινε μόνος είς τΟν κόσμον, μακρ&ν τής πατρίδος, μακρόν τών 

συμπολιτών. Καl Ομως ταϋτα πάντα ύπέφερεν εύστα\Jώς. 

Οιιιιιz'α (quae) tu!z"7fl.us cOJHtantz' corde: ncc zΊzfer 
Tot ιιιαlα, ιnens anzΊιzι"s concz'dit z~{ιsα suz"s. 

"Ακολούθως λαμβάνει εύκαιρίαν ν& όμιλήση περl τών fΊ{}ών τού αίώνος. 

Και έν&υμείται δτι οί πρώτοι Ciν&ρωποι f:ζων ανευ νόμων μέσα είς τα δάση 

καl τα &πόκρημνα σπήλαια. Καt ή Έλλας πρώτη διεμόρφωσε τα i'iξεστα 

η&η και Εδωκεν είς τΟν CiνιΊρωπον τα δώρα τών τεχνών τοϋ πολέμου καl 

τfjς είρήνης, και κατέσrησεν οϋτω την ζω1Ίν του εϋγενεστέραν. Τέλος Ομιλεί 

περl τοϋ γένους του· «μη σΕ φοβήση, λέγει, τΟ Ον ο μα τοϋ ξένου· ούδεμία γfj 

είν~ι ξένη είς τΟν &ν\Jρωπον». 

.ΛTec te terrzterzΊ peJ'egrz1zι' noιnen zlzane 
Cτcde 1/tt'hz~ ιntllα cst terJ'α αlz"enα vt.J'O. 

Καl συνεχίζει λέγων :τrερl τfjς προτέρας δόξης τών προγόνων του καί 

περl τijς Εκτιμήσεως, την Οποίαν δ 'ίδιος δια του ίδίου αϊματος άπέκτησε. 

ΤΟ ποίημα τελειώνει δια πάρακλήσεως, δπως 11 ~Αλεξάνδρα παύση να κατα

τρύχη αύτόν. 

Πλην τών Ερωτικών Επιγραμμάτων Εχομεν μερι>ια επιτάφια, τα όποία 

χαρακτηρίζει συνήitως ζηλευτiι επιγραμματικότης, ενίοτε δμως καl Ιiλλειψις 

πραγματικης συγκινήσεως. 
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Μεγάλη εΊναι 1} κατηγορία τ6Ίν ποιημάτων τών άναφερομένων πρΟς 

φίλους. Κυριώτεροι τούτων είναι ό Μανίλιος Ράλλης, ό Δημήτριος Χαλκον

δύλης, δ Φραγκίσκος καi Βαρ&ολομαίος Σκάλας, ό 'Άκκιος Sincerus Sanna
zaro) τσiις Οποίους ό Μάρουλλος, κατα μίμησιν τοϋ eΟρατίου, άποκαλεί 

«Sodales, (Ι, 54). Ή συναναστροφij προς τοi>ς φίλους τούτους τοϋ δίδει 

{}έματα διαφόρων Επιγραμμάτων, Ciλλοτε πειρακτικών, άλλοτε άπλώς περιγρα

ψικών Ομιλιών και διασκεδάσεων, κατΟ: μίμησιν τοϋ Κατσύλλου· είς μερικό 
εύρίσκει εϋκαιρίαν νι:Χ δμιλήση περl τfjς Νεαίρας καl τού πρΟς αύτfιν Ερωτός 

του. <Υπάρχει μεταξU τών άλλων καl εν συσταηκΟν φίλου τινΟς πρΟς Cί.λλον 

φίλον (Ι, 35 Coιnιηendo tibi, Cortesi ... ). 
~Εκείνα δμως, τδ. όποία πρέπει να σημειώσωμεν ίδιαιτέρως είναι τd 

άναφερόμενα είς εύρύτερα 11έματα, άπαλλασσόμενα μικρών καftημερινών 

συμβάντων. ~Ακόμη καl έκ τυχαίων γεγονότων όρμώμενος ό ποιητής, lίγεται 

είς γενικωτέρας σκέψεις, &κριβώς κατ& τΟν τρόπον τΟν άγαπητόν είς τΟν 

"Οράτιον, τΟν Οποίον ίδιαιτέρως μιμείται. ~Ως παραδείγματα άναφέρω τρία 

έπιγράμματα, το Ad Franciscuιn Scalam (Ι, 9) το Ad Maniliuιn (Ι, 63) 
καl--τΟ ad Franciscun1 Ninuιnsenensem ( ΙΙ, J 5 ). Κατ& τΟ πρώτον, ό ποιη
τijς δέχεται έπίσκεψιν τοϋ Φραγκίσκου Σκάλα εΙς τijν έρη μικήν του έν Καλα

βρίι:t κατοικίαν. ~Εκεί μακρCχν τών φίλων, μακριlν τfις Πατρίδος εζη καl 

«κλαίων διήρχετο τα δυστυχfί χρόνια». Άλλ' Οτε εlδεν έρχόμεvοv άγαπητΟν 
φίλον «πεμφfl·έντα ύπΟ τών 11εώv», δια ν& παρηγορήση έπ~ όλίγον τας σκο

τεινας 1iμέρας τfjς ζωfjς του, ή ψυχική του κατάστασις μετεστράφη είς άσυ

νήΒη δια τον Μάρουλλον α!σιοδοξίαν καi κατιΧ μίμησιν τοϋ "Ορατίου, 

άνεφώνησε. 
Fruaιnztr pαriter die beato. 
Qut' scis crastt'1ta quid ;ιzzΊzetztr lιora. 

ΤΟ δεύτερον ποίημα πρΟς τΟν Μανίλιον Ράλλψ•, είναι έκ τών καλλιτέ

ρων 8ργων τοϋ Μαρούλλου, έμπνευσ{}Ε:ν καl τούτο Εκ τοϋ ι:Ορατίου. Συν

ίσταται έξ όκτι:Ο σαπφικών στροφών, ουχι άψόγωv &πΟ μετρικfίς επόψεως, 
άναφερομένων είς τfιν έορτην τοϊί Mα'Cou. ,Ηλ-θεν ό Μά'ίος καl αί οlκίαι 

8χουν στολισ&η μΕ άν8η, καl οί νέοι άνασtρέφονται μετ& τών νεανίδων. 

Ψάλλουν τας Καλένδας τοϋ Μαtου καl παίδες καl γέροντες πηδq: ό τόπος 

όλος καl άπαστράπτει Εκ χαρdς πιiσα ήλικία. ΑύτΟς ό "Έρως μΕ τα μαλλι& 

ριγμένα είς του; ΟΟμους περιφέρει τfιν ξανθην κεφαλήν του είς τΟ μέσον τώv 

χορών τών νεανίδων. «~Αλλ~ 1iμείς, λέγει, τί κλαίομεν; "Απόβαλε, καλέ μου 

Μανίλιε, τα παράπονα. Άρκετα έ&ρηνήσαμεν τα έρείπια τfjς Πατρίδος. "Άς 

Ο.πολαύσωμεν τώρα τιΧς δλίγας στιγμaς τijς βραχείας ζωijς μας. Μακρόν η 

{}λίψις καί οί πόνοι. Κα'ί σύ, uΥλλε, φέρε τριετη οlνον»_. 

cy πΟ τfjς αύτfjς αίσιοδόξου δια8έσεως διαπνέεται καί τΟ τρίτον Ad Fr· 
Ninuιnsen~nsem έπίγραμμα. Είς αύτΟ εύρίσκομεν μίαν προσπά{}ειαν τοί.i 

i 
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ποιητοϋ να &πομακρύvη άφ~ έαυτοϋ την μελαγχολίαν καl τfιν άπαισιοδοξίαν 
τijς καΒημερινijς ζωijς. Καl είς το τρίτον τοϋτο ποίημα λέγει (στ. 17 έ ). 

Dzaιz lι.cet et .fαs cst vigΊ'lαces pellite ωras, 
Ο ;ιztϊtt' ιzon vanα cognitα cordα .fidc. 
ΛTec vos αttf JJzoveαnt pe!αgiqzte viaeque labores 
Aztf taιzgat patrii rustica ι·ura solz:' 

Καl ε!ς το τέλος κα&' ομοιον τρόπον αναφωνεί (στ. 28 έ ). 

Sparge, puer, violαs et ca1ldidα lilia. Cessas.f 
Laeιzt'a, .foecztJtdα .funde phαlernα Jnαnzt. 
Ite procul curαe iπsoJJt1tes, procztl zϊe, laboJ'fS. 
Quαntuπzcuιιtψte πzalz: si patt'αre, lt:ve est. 

ΣημαντίκΟ. άπΟ ίστορικfjς καί πραγματικής έπόψεως, Οχι Ομως πάντοτε 
καl άπΟ λογοτεχνικής, εlναι τα έπιγράμματα τα άναφερόμενα είς διαφόρους 
άρχοντας καi βασιλείς τijς έποχijς. Είναι !διαιτέρα η προσήλωσις τού Μαρούλ
λου είς τοUς δυνατοVς τiiς γης, ώς δεικνύει, πλην τών Cίλλων, καl αύτΟ τΟ 
i!ργον του ,De principuUΊ institutione». Έξηγε'ίται δ' αuτη Ο.φ' ένος μεν 
ώς έκ τοίί στρατιωτικοU έπαγγέλματός του, άφ~ έτέρου δΕ έκ τοϋ πνεύματος 
τijς έποχijς. Έκτος ομως τούτου ό Μάρουλλος Ο.νεκουφίζετο πολλάκις με τ~ν 
εύγενfj έλπίδα-:--- ώς δλοι άλλωστε οί ελληνες λόγιοι της 3Ιταλίας- Οτι οί δυνα
σται τijς Εϋρώπης η&ελον έλευ&ερώσει τijν δούλην πατρίδα. Άπογοητεύεται 
δμως συχνιΧ καl νομίζει Ο.νοησίαν τijν έλπίδα ταύτην (ΠΙ, 36, 40 έπ.). 

Qut's .fuψor est patriaJιt valiatαπι- lzostilibus anniJ· 
TutαnteJn extΨemz's credere velle vin'J .'i? 

τα περισσότερα τοϋ ε"ίδους τούτου έπιγράμματα άναφέρονται είς τΟν 
Λαυρέντιον Μέδικον καt τΟν άδελφόν του "Ιανόν, είς τΟν βασιλέα της Γαλ
λίας Κάρολον τΟν Η', είς τΟν "Αντώνιον τΟν πρίγκηπα Salernitarum, είς 
τΟν ΜαξιμιλιανΟν Καίσαρα τΟν Α' της Γερμανίας, ~ν είς τΟ~ βασιλέα τfjς 
Ούγγαρίας Ματ&αίον Κορβίνον, καΙ ίiτερον εlς τον Φερδινάνδον τον ΚαΒο
λικΟν τfjς "Ισπανίας. Καί τα μΕν πρΟς τΟν Λαυρέντιον καl ΊανΟν Επιγράμ
ματα είναι συνή-&ως έγκωμιαστικοϋ περιεχομένου. Είς τΟν 3άνατον τοϋ τελευ· 
ταίου άναφέρεται καl ή τρίτη Ελεγεία, έκ τών πέντε ύπΟ τοϊί Cleophilus 
έκδο{}εισών. ~Εν αύτίί έξαίρονται τα ψυχικ& καl διανοητικα χαρίσματα τοϋ 
"Ιανοίί, ή πρΟς τας Μούσας άγάπη καί ή πρΟς τοUς λογίους γενναιοδωρία του. 

"Εκ τών πρΟς τΟν Κάρολον τΟν Η' τfjς Γαλλίας έπιγραμμάτων σημαν

τικώτερα είναι τΟ τοϊί τετάρτου βιβλίου άρ. 31 καl ή τετάρτη έλεγεία έκ τών 
δημοσιευΒεισών ύπο τοί! Cleoplιilus. Το πρώτον ποίημα aρχίζει διiι προσ
φων·ήσεως (στ. 1- 12), έν τfi όποίι;ι έξαίρεται το &ήττητον τού ανδρός, προσ
τατευομένου ύπΟ τών f}εών, καί ή δικαιοσύνη αύτοϋ. ΠρΟς αύτΟν &τενίζουν 
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' Ί Ι" ' ~ "Ε. Ι ' " ")Ι ' - ' ~ η τα .ια και η Λ ,ας, η α, ,ο τε πατρις των μεγαλων ανδρών καl τών τεχνι'Ον . ~ ' ' 
η αλη-&1lς fδρα τώv ι~εών, τώρq. δΕ βυθισμένη εLς αίσχρΟ:ν δουλεία\'. ΤΟ Uπό-
λοιπσν μέρος τοίί ποηlματος εiναι μαχριi παραίνεσις πρΟς. τΟν Κάρολον, Οπωc 

έλευ{}ερώση nlν -~Ελλάδα. Ίδού, J.έγει· αί νίκαί σου είναι τών {}ε((}y τιi 
8έσφατα, τα όΠοία σk Εν{}αρρύνουν. Διατί βραδύνεις; Διατl &φίνεις τόσας 
εUκαιρίας, ηΧς Οποίας οί ί}εοl φανερώς σοϋ παρέχουν; ΔΕν λυπείσαι τόσους 

έξορίστους, οί δποί:οι σΕ παρακαλούν, δΕν σε συγκινοϋν 1l δυστυχία καi τα 
δάκρυα τών ευσεβών καl τέλος τα &πολειψθέντα είς τοUς κύνας καl τοiις 
λύκους δστά τών Χριστιανών; Ή &νδρεία τών προγόνων σου, ot όποίο ι κατέ
στειλαν τδ:ς έπιι9έσεις τών Σαρακηνών, σου δεικνύουν τΟν δρόμον. ΔΕν ιιrα 

σοϋ λείψη τών i}εών ή εύμένεια, &φοϋ Επιχειρείς τόσον εύσεβεί;: πολέμους. 
l\fόνον dφησε την βραδύτητα καl έκμεταλλεύ{}ηrι nlν φανερ&ς διδομέvην 

εύκαιρίαv. Είς nlv Ελεγείαν τΟ αύτΟ περίπου πνείiμα Επικρατεί. ΤΟ ϋφος είναι 
μdλλον συμβουλευτικόν. ~Εφιστq: nlv προσοχ1lν του Καρόλου είς τα πρά
γματα τfjς ~Ιταλίας,_ συνισr_q: είς αUτΟν δuσπιστίαν πρΟς τοVς διαφόρους -φίλους. 
ΠροπαντΟς δμω~ tΟν προτρέπει, ώς καl είς τΟ άνωτέρω ποίημα, νδ: άφ1lσn 
την δλε&ρίαν έκείνην άδρ-άνειαν. <Όταν τΟ 1498 δ Κάρολος &πέ-&ανεν, ·.δ 
Μάρουλλος Ιfγραψε δίστιχον επιτdφιον. 

Έξ" ' ' Κ' Ι ' ιqου προς τον α ρο ,ον. προσειλκυσε την προσοχην τοίί ποιητοίί καl 

ό ΜαξιμιλιανΟς τfjς Γερμανίας, τοϋ όποίο υ καrα ηΊν έποχηv Εκείνην τΟ Ονοιια 
ητο πολU γνωστΟν είς ηlν ~Ιταλίαν, λόγφ τών πρΟς αύηlν διενέξεών του. Τα 
Επιγράμματα ταύτα έλέγχουσι μεταξU τών Cf.λλων &ρκετην οίκειότητα πρΟς 

τΟν γερμανΟν βασιλέα καl γνώσιν τfjς ζωfjς αύτου. Είς τΟ έπίγραμμα Ι 10 
~ ' ι ι ι 
εγκωμιαζεται δ ΜαξιμιλιανΟς ώ;: άνδρείος κα'i φίλος πιστός, δξUς είς τα πολε-

μικα καl Ενημος. Είς την έλεγείαν ΠΙ, παραβάλλεται πρΟς τΟν ναύτην, ό 
Οποίος μετd τ1)ν χ&εσινt)ν tρικυμίωι έν τφ &σφαλεί λιμένι, πεπειραμέ\Ιος είς 
τσUς κινδύνους τοίi πελάγους, Εξετάζει καl επισκευάζει τΟ καταπονημένον πλοίον 

καl τα έξαρτήματα αUroίi εν πρΟς εν, εrοιμος V(X. άντικρύση dλλην μίαν φσ

ρc'tν τi)ν μαν.ίαν τών κυμάτων. OUrω καl ό ΙVΙαξιμιλιανΟς σψζει ηΊν πατρίδα, 
φροντίζει περl αύτfjς καl διατηρεί τΟ πατρικΟv γόητρον. ΤΟ Επίγραμμα τοUτο 

Εχει καl λογοrεχνικην άξίαv δια την ώραίαν παραβολήν, nΊv όποίαν δανείζε
ται &πΟ ηΊν κλασσικην έλληνικ1\ν καl λατινικi]ν ποίησιν, μεταβάλλων δμως 
ταύrην καl μεταβιβάζων η)ν κεντρικfιν γραμμην άπΩ του πλοίου είς τΟν 

ναύτην. Ε!ς το επίγραμμα ΠΙ, 52 πλήρης χαρiJ.ς ό ποιηη)ς {}εωρεί εuτυχij 

την ήμέραν, κατα την Οποίαν ό Μαξιμιλιανός Εσώ8η έξ έσωτερικfίς, ώς φαί
νεται, πολιτικfjς ταραχfjς. 

Το ε!ς τον Ματ{}αίον Κορβίνον τijς Οuγγαρίας επίγραμμα, εξυμνεί η)ν 
άνδρείαν καl τα πολεμικα προτεφlμαrα του &νδρΟς τούτου, δ δποίος &νύ

ψωσε nlν πατρίδα του καl έγένετο δ {}εμελιωτi]ς τοίi Ούγγρικοϋ κράτους, την 
νομοθ·ετικi]ν αύrοίί Εργασίαν, δια τfjς όποίας κατώρiJωσε να συγκρατήση τα 
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κατακτη{)έντα καl τέλος την πρΟς τα γράμματα &γά.πην του. Εlναι .πραγματι

κώς ό ΚΌρβίνος Ciξισς τών άφειδών έπαίνων τοίi Μαρούλλου &.πΟ πάσης έπό

ψεως. Ώς προστάτης τών γραμμάτων διεκρί{}η γενόμενος !δρυτi]ς τijς περι

φήμοu Κορβιανijς Βιβλιο{}ήκης, περ\ τijς δποίας τόσα εγράφησαν '· 

Τέλος, εΊς η)ν κατηγορίαν ταύτην άνήκει καl τΟ ποίημα είς τΟν Φερδι

νάνδον τΟν Κα8ολικ0ν τής cΙσπανίας (ΠΙ, 16) έπl τi] εύκαιρία της νίκης του 

έναντίον τών Μαύρων της Γρε,,άδης. ΤΟ ποίημα τοίJτο είναι μάλλον πανη

γυρικόν, Εν8·υμίζει δΕ κατα πολλΟ: ηΊν περίφημον Φδ1lν τοίί ~Ορατίου (Ι, 37), 
nunc est bibendunι. 

ΠρΟς nlν κατηγορίαν ταύrην t'άJν Επιγραμμάτων συναφης είναι καl ή 

περιλαμβάνουσα τα επιγράμματα, τα άναφερόμενα είς πρόσωπα του έγγυ

τέρου η &πωτέρου παρελiΜντος. Είς την κατηγορίαν ταύτην &νήκει τΟ Επί

γραμμα εtς τον 'Όμηρον (ΠΙ, 5), ε!ς το οποίον f.κφραστικώτατα περl τοίί 

τόπου γεννήσεως αUτοϋ λέγει: Λioι·talis sunt ista viι-i, (τΟ να ζητοίJν, δη

λαδή, να μά{}ουν τijν πατρίδα μου) Me lucidus aetlιer parturit, ε!ς τον 

'Ορφέα (ΙΙ, 46), εΙς τον 'Αριστομένη ΠΙ, 42), εtς τον Αtνείαν (ΠΙ 21), ε!ς 

τl1ν Διδω (Ι, 11), ε!ς τον Άγησίλαον (ΠΙ, 50), εiς τον Θρασύβουλον (Ι, 31), 
ε!ς τον Άλέξανδρον (Π, _27), ε(ς τον Άννίβαν (ΠΙ, 33), ε!ς τον Δάντην 

(ΠΙ, 12), κλ. Ε!ς τα επιγράμμαια ταύτα εξαίρειαι συν>jδως μία ilρετη τοίi 

έγκωμιαζομένου &νδρός;-- ώς λ. χ. tl &γάπη τοίi Αίνείου πρΟς τοUς γονε'ίς του, 

κλ. Περίεργον δντως δια τΟ iJέμα του εlναι εν Επίγραμμα (II, 41) της κατη
γορίας ταύτης &vαφερόμενον είς τΟν Αίγύπτιον Σουλrάνον Σαλαδίνον (Yous
suf SaJal1 ed- Din), δ δποίος, ώς γνωστόν, άνεχαίτισε τfιν Επιδρομην τών 

Σταυροφόρων τfiς τρίτης Σταυροφορίας καl κατέλυσε τΟ φραγκικΟν κράτος 

τών CΙεροσολύμων 2• <Ως εκ της &vδρείας αύτοίί εγένεtΟ ένωρlς &ντικείμενον 

Φραγκικών Θρύλων, παραλλήλων πρΟς τοUς περl τοίi άνrιπάλου του Ριχάρ

δου του Λεοντοκάρδου πλασ&ένrας. Ιlερl τούτων δμως &ρκοίίμαι να παρα

πέμψω είς σειρdν Εξόχων Cίρίtρων τοϋ ίσrορικοϋ της μεσαιωνικfjς Φραγκικης 

Φιλολογίας Gaston Paris '\ Εlναι πι8·αν0ν Οrι ό Μάρουλλος Εγνώρισε τοUς 

{}·ριJλους τούτους πάντως δμως {}U Εγνώρισε την tστορίαν τού άνδρείοu 

1 Βλ. κυρίως: Α. de Η e ν e s y, La Bibliotheque du roi Matthias Corvin, Paris 
1923. Καl Ο.λλοι ποιηταl tταλοi άφιέρωσαν ποιήματα εtς τΟν Κορβϊνον, ώς ό Β α ρ{} ο λ. 
d e 11 a F ο n t e πβ. Ρ h. Μ ο 1111 ί e τ, Le Quattrocento, Paris 1901 τ. Β' σ. 55. 

2 Bλ.«Anecdotes et beaux traits de la v·ie du Sultan Youssofι-, Recueil des His· 
toriens des Croisades, Historiens Oι-ientaux, τ. ΠΙ, σ. 1-374. Λεπτομερή βωγραφίαν 
μετό. ίστορικών παρεκβάσεων επi τfι βάσει τών πηγών εδημοσίευσεν ό S t a η 1 e y L a η e 
Ρο ο 1 e Saladin an the fall of the Kingdoni of }e1'Usaleιn, Ne\Y York, 1898. 

~ La 1ege11de de Saladin, εν Jonrnal des Saνants, 1893 σ. 285-299, 354-365, 428· 
-438, 486· 498. Ή μελέτη αϋ~η μειεφράο-6η tωλιστt ύπΟ τoi.i Μ. Menghini καl ετυπώ{Ιη 
Εν Φλωρεντίq. τφ 1896. 
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σουλτάνου καl εγραψε τΟ έν λόγφ Επίγραμμα, τΟ Οποίον άνευ σχολίων 
παρα{}έτω. 

Litfo7Ί7 dι,t;ιι. plιarzO pι-/ιιια S'aladι1aι.,r; /ιz alga 
Βιμ·bατα de7ιiι:to cα.rtra ω·iente locat, 

Γ/enit adz,ιlatrix τeguιn cωιιes ιιιιicα tZirba, 
Ε qιtz'bus ut /ingna proιιιptiω· U771t.r eΓal, 

J_)uιπ dοιπitωιι Aeg)ιjfuHz /αctat, ?t7tnc 1/ttora rubra 

Fτactaque pzιgnaci Gallt'ca .rcejJf1·a ιηαιιu 

Osteιztatquc 7ιi;·uιιι dnπJ- tot JJιilia zΊι απιη's 

Et iz/.bet hzΊzc z·z·res ae.rtiιJΙet zjιse SN-as. 

.__)cilz'cet Ιιiιιc ι·zze atqιtc adeo ex lzac ω·eιια, 

Q~+ae tc .'\t'JJJtΊ-tsfuπι !ittω-c, ;ιωgne, fozr:f 1• 

CΥπολείπεται 1iδη να όμιλι1σωμεv περί τιvων Επιγραμμάτων, άναφερο
μένων ε1ς τοiις οίκείους τοϋ ποιητοϋ, είς τΟ 'ίδιον αυτού άτομον και την 
"Ελλάδα. Ε'ίχομεν άνωτέρω την εUκαιρίαν να {Ηξωμεν σποραδικώς τα ζητή
ματα ταUτα, τώρq. δΕ δι" όλίγων flcl συμπληρώσωμεV τΟν περl αύτών λόγον. 

τα Επιγράμματα, τα όποία &α μάς άπασχολ1lσοuν &μέσως κατωτέρω, εΙναι 
Εκ τών καλλιτέρων συν~έσεων τοϋ Μαρούλλου, δι~ ύμάς δΕ πολυτιμότατα, διότι 
μάς βοη&οίίν είς τΟ να συμπληρώσωμεν την είκόνα τοϋ ποιητοϋ. Αί κυριώ
τεραι γραμμα\ είναι ή προς την πατρίδα άγάπη καΙ ή δυστυχία τfjς έξορίας. 
'Έγραψεν ό Μάρουλλος μερικa έπιτάφια έπιγράμματα προς τοiις έκ πατρος 
καl μητρΟς συγγενείς του, είς τα Οποία συνήΗ-ως Εξαίρεται η εύγένεια τfjς 
καταγωγής κα\ ή άπολεσiJείσα δύναμις καl δόξα. Έκ τούτων σημειώσεως 
Ciξιον είναι τΟ Επιτάφιον τfjς μητρός του Ευφροσύνης. ~ΑπΟ λογοτεχνικής 
έπόψεως δεν παρουσιάζεL κάμμίαν πρωτοτυπίαν· τούναντίον μdς λυπεί ή 
κατ' Ερωταπόκρισιν Εκφρασις τών νοημάτων. cH &ξία του Εγκειται κυρίως είς 
δύο στίχους, ίκανοUς να μdς μεταφέρουν είς την τραγικότητα τfjς ζωfiς της 
μητρΟς τοϋ ποιητοϋ, ή Οποία ήναγκασμένη να &φήση είς Εχθ-ρικdς χείρας τα 
&γα&α καl τώv γονέων καl τοϋ άνδρός, Εζήτησεν είς την ά\tλίαν φυγην την 
σωτηρίαν. Οί δύο οi\τοι στίχοι ~χουν ώς 8ξijς: 

Quae vz'ta.'P Jn 187lebrι.S. Qιtae cau.ra ιΊzdz'g-na doloπS? 
Ocι-asu.r patrtΠe so-vitzUnιqιtc grave. 

Έκ τών Cί.λλων πρΟς τους οίκείους του Επιγραμμάτων άξιον ίδιαιτέρας 
σημειώσεως είναι το πoιηltf.v έπl τ φ Ιtανάτφ τοϋ άδελφοϋ του' 'Ιανοϋ (Ι, 22). 

ι ΤΟ. περi τής μονομαχίας τοϋ Σαλαδίνου μετd τοϋ Ριχάρδου τοϋ Λεοντοκάρδου 
ό Μάρουλλος άQύεται προφανώς έκ της παραδόσεως, διότι έπλάσΟησαν βραδύτ;ερον 
-όπΟ τοϋi!"ρύλοu: βλ. Stan1e:y Lane Poole, "'Efiv. άv. σ, 378-379. 

2 Εtvαι γνωστόν δτι καi ό Κάτουλλος έγραψε μακρόν έλεγείαν έπl. τφ i!"ανάτφ τοϋ 
&δελφοϋ του (&.ρ. 68 σ. 75 έ. της νεωτάτης έκδόσεως (1922) έν τίj Συλλογfι G. Bude). 

I 

J 

] 

ι 

Μιχ. Μάρουλλος Ταρχανιώτης "'Ελλην ποιητiις τών χρόνων τfις άναγεννήσεως. 223 

Διακρίνεται τοίiτο κυρίως διΟ:. ηΊv ίσχυρι:Χν συγκίνησιν, τfιν άπλότητα τfiς φρά

σεως και την εύγένειαν τών αίσ8ημάτων, μεταφρ_αζόμενον δf: Οχι μόνον δ8ν .a-α 

έλύπει τΟν σημερινΟν άvαγνώσtην, &λλΟ:. τοUναντίον \1Ct συνεκίνει αύτόν. ΕVρί
σκεται ό ποιητ1Ίς είς τΟ:. πεδία τfίς παγεράς Σκυftίας. Έκεί μαν3άνει τΟν {}άνα

τον τοίί άδελφοϋ ~ου, τοϋ μόνου, ώς φαίνεται, κατ& τfιν έποχην Εκείνην άπο
μένοντος στενού συγγενοϋς του. Καl δια μέσου τών έχ\JρικΟΟν τόξων Ερχεται 

να χύση, &ς τελευταίον δώρον, Ολίγα δάκρυα έπl τοϋ τάφου τοϋ άδελφοϋ του, 

τΟν Οποίον μία ξένη καl άδιάφορος yfj σκεπάζει. Καi δεν είναι μόνον ό 

&άνατος τοϋ ~Ιανοϋ· μαζl με αlιτόν είς τΟν ϊδιον τάφον Ετάφησαν αί Ελπίδες 

καl οί πό&οι τοϋ ποιητοϋ, άφ~ ού Εχά&η καl ό τελευταίος άν&ρωπος τΟν Οποίον 

είχεv είς τΟν κόσμον. ~Αλλ~ άντl να Εξακολουltήσω τ1)ν άνάλυσιν, άρκοϋμαι 

να παρα&έσω πρόχειρον νεοελληνικην μετάψρασιν όλίγων στίχωγ, ίκανών 

ν& καταδείξουν την συγκίνησιν καl την &πλότητα τοίi ποιήματος, εύχόμενος, 

δπως Uλλοι, άγαπημένοι τών Μουσών, στρέψουν την προσοχήν των είς τα 

λογοτεχνικit μνημεία της μεσοχρογίου καl νεωτέρας φιλολογίας μας. 

Σωριάστηκε συθέμελα καi σπίτι καl πατρίδα 

Καt 1'ά, καi _σέ, γλι•κέ &δελφέ, δ Χάρος μοV σε πijρε 

[(αi άγουρο σε έσπtλε στ~ ά1'ήλιαγα παλάτια. 

, Αλοιά, κακό,ιωιρο nα.ιδί, noιd τ-ύχη μοV of:. nijρε; 

2ε που'η• rl.φ{γεις, φειJγογτας, τ άραχι·ιασμέ1'0 σπίτι; 

Πρώτη 1] πατρίδα, ύστερα σ·ύ, μσV τάραξες τd στήθια. 

Λ1αζί σου δλα τlf.θαψα καl πόθους μου κ' Ελπίδες. 

'Όλα. ,ααζi στΟ σκοτεο•Ο τΟ μ1'ijμα, ποV σε κρύ6ει. 

Την πρΟς την πατρίδα άγάπηv ό ποιητης συχνα είς τα ποιήματά του 

&ναφέρει, η δε πικρία τfjς Εξορίας, κα&cΟς ε'ίδομεν, φαρμακώνει καl τας εύτυ

χεστέρας στιγμaς τijς ζωijς τ:ου. Ύ πάρχουν δμως μερικa έπιγράμματα, τι\ 

Οποία άποκλειστικΟν ίtέμα Εχουν την Εκφρασιν τών συναισ&ημάτων τούτων. 

Ταϋτα δf. είναι: ad Patriam (ΙΙ, 48), de exilio suo (ΠΙ, 36), ή πρώτη 

έλεγεία de aceribitate νitae καΙ ή δευτέρα, ή ύπΟ τΟν άπλοϋν τίτλον 

Ν enia φερομένη. Ό Μάρουλλος έγνώρισε περισσότερον την Έλλάδα τών 

κλασσικών χρόνων δια μέσου τών βιβλίων. Είς αϋτην άναφέρεται πάντοτε 

είς τd ποιήματά του, αUτfjς την δόξαν έξυμνεί. Εlναι, κατ~ αύτόν, «δ δφίtαλμΟς 

Τfις έλεγείας ταύτ:ης, τfιν όποίαν άναμφιβόλως εtχεν ύπ' Οψιν ό Μάρουλλος, {ιπάρχουσι, 

μερικαl όμοιότητες. Προχείρως παρα6έτω μερικοiις στίχους τοϋ Κατόύλλου, οί όποϊοι 

έv6uμίζουν κατ« πολiι _ τοUς έν μεταφράσει παQεμβαλλομένους ένταϋftα στίχους του 
Μαρούλλου (στ. 21-23): 

Τιt nιea, tu ιιιoriens jrη;isti cωnιnoda, frater, 

Tectt?n ιtna tota t'St nostt·a septtlta dotn1IS 

Omnia tecuιn perieιιιnt gaιtdia tιοstιπ κλ. 
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τίiς γης καl rών Έ&νών» {ΙΙ, 481 1). Δια τοϊiτο καΙ. 1i καταστροφή της τΟν 
εκπλήσσει· δΕν δύναται να σuνη\Ηση είς την ίδέαν δτι 1i ~ΕλλΟ:ς είναι πλέον 

«&ξιοδάκρυτον πτώμα» (Π, 48~ 5). ΆΗ.~ δμως, άφοϋ δΕν fιτο δυνατΟν να 

&πο&άνη προτού &ντικρύση τα -Ερείπια καl την καταστροφήν, τοϋλάχιστον 
ίΧς 1iδύνατο να ζfl πλησίον αϋτfjς, να σuμπάσχη ύπηρεrών ε'να σκληρΟν τύραν
νον. (ΠΙ, 36). Διότι <est aliquid cineι-es et tot monuιηenta snoruω 

cernere». Θα fιτο καλλίτερον να &να,τνέη ηΊν αiiραv τijς πατρίδος, παρα να 

είναι τΟ παίγνιον τών ξένων. Οϋτω ή πρΟς την πατρίδα άγάπη Εδημιούρ
γησε είς ηΊν ψυχήν του 'ίσχυρότερο\1 τΟ μίσος δια την ζωην της έξορίας. 
Είναι πι-θανΟν δτι ό ποιητης συχνα ύπέφερε πραγματικώς, ύποκείμενος 'ίσως 

είς ταπεινώσεις Εκ μέρους τών διαφόρων στρατιωτικών του άρχηγών. 
Παραπονείται διαρκώς δια την ζωήν του· καl αϋτ& τα έρωτικά του ποιήματα 

μεταβάλλονται είς Βρflνους. Είς η)ν πρώτην έλεγείαν de aceι·bitate νitae 
27 έ. λέγει. 

1V α πι qttae 1zotz gravior πzilzi 
Lux dfulsit? et izesfer1la z'nzΊιιι·c·z'ω·? 

Εχ quo pnΊιtU11t ute1·o edz'tus. 

Μολονότι Ομως Επιι9υμεί να Επανέλι9η εϊς την πατρίδα, τα -&έσφατα 

τοV Εμποδίζουν τΟν δρόμοΥ. Είναι fιν.αγκασ~ένος να ζfl μακρdν αUτfjς, 
μεταξU ξένων και &διαφόρων dν-&ρ(όπων. Είναι άξία Ι.δίαιτέρας προσοχfίς 
fι τρυφερότης, μ8 nlν Οποίαν δ 1\:'Ιάρουλλος &ναφέρεται πρΟς πάν σχετιζόμε
νον πρΟς την πατρικι)ν γfίν. Εύρίσκεται πλησίον τfjς -θαλάσσης. Αί α~ραι 
dποπνέουν ίδιαιτέραν εUωδίαν. ~Αλλα διατί; Διότι φέρουν με{}' έαυτών τό 

ι.ϊρωμα τοϋ έλληνικοίJ Εδάφους. Μακάριαι Ομως1 διότι έγκαταλείψασαι κατd 

ηΊν έσπέραν τΟν οίκον~ Β·α έπισι:ρέψοuν Οπίσω τΟ πρωf, δταν οί ανεμοι itα 

μεταστραφούν~ καt δΕ:v -aα μείνουν διαρκώς εϊς ηΊν &itλίαν αυτην έξορία\ι. 
~Ακόμη Ομως εϋτυχέστεραι, διότι κτuποϋν τα πλεuρα τών έλληνικώv &κτών 

καl δροσίζουν τοUς έλληνικοUς ποταμούς, χωρlς να είναι f1ναγκασμέναι να 
πλανώνται είς τοUς ξένους ποταμοiις καl τΟς ξένας 8·αλάσσας. Είναι ίδιαιτέ

ρως συγχ.ινητικοi οί στίχοι ούωι, οί Οποίοι δίδουν ζωην εϊς τας αl\ρας, δια να 

Ενσαρκώσουν nΊv ψuχικi]ν κατάσταr;ιν τού ποιητοϋ. "Η δ8 νοσταλγία αϋτη 
καl ό πόθ·ος roU πατρικου Εδάφους Εξυψώνει τΟν ΝΙάρουλλον ύπεράνω τών 
ρητορικών ποιητών τfίς Εποχfίς του. 

Οϋτω τελειώνομεν τΟν λόγον περl τών Επιγραμμάτων και τών Ελεγειών. 
~Εξcιlραμεν τα~ κυριώτερα χαρακτηριστικα αUτών, οϋτί:ος &στε να δώσω μεν 
συνολικi]ν ίδέαv tfjς ποιητικfjς ίκανότητος καl τfjς η-θικfjς- μΕ την εύρυτέ

ραν rfjς λέξεως σημασίαν- συν-θέσεως τοϋ ποιητοϋ. ΕΙναι άνάγκη να τον ι~ 

σθiΊ Ciλλην μίαν φοράν, Οτι τα 'Επιγράμματα, καίτοι συχνα ύπολείπονται κατα 

την συγκρότησιν τών 'Ύμνων, είναι πολυτιμότατα, διότι αποκαλύπτουν τδς 
ψυχικCtς καταστάdεις τοϋ ποιητοίί. 
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Καt ljδη μεταβαίνομε'' είς τσUς «"'Υμνους>>. 

Οί <~<Ύμνοι» η U.λλως «Ηγιηni naturales» καλούμΕνοι διαιροίίνται καl 
ο-δτοι είς τέσσαρα βιβλία. ΤΟ πρώτον περιλαμβάνει Εξ ϋμνους1 εϊς τΟν Δία~ 

εLς ηlν Παλλάδα, είς τΟν 'Έρωτα1 είς τοUς ΟUρuνίους, είς τijν Αίωνιότητα, 

είς τΟν Βciκχον, τΟ δεύτερον Οκτώ, είς τΟν Ώάνα, είς τΟν 0Uρανόν1 εί; τοUς 

Άστέρας, είς τΟν Κρό\'Ον1 είς τΟν Δία, είς τΟν 'Άρην, είς τ-"ι)ν Άφροδίτην 

καΙ. είς τΟ_ν ~Eρμfjv, τΟ τρίrον μόνον δύο, είς τΟν υΗλιον καl την Σελήνην, τΟ 

τέrαρτον πέντε, είς τΟν ΑΗ}έρα, εlς Δία τΟν τερπικέραυ·vον, είς την υΗρω', 

είς τΟν ~ΩκεανΟν καl την Γfjν. ΤΟ Ολον Εργον άφιεροϋται είς τΟν ~Αντώνιον 

Sanctoseverinuιn 1 principeιη SaJernitap:un1 δια τοϋ Εξfίς Επιγράμματος: 

5Ί.' tzι,us rst vatc.r;, si cιozcta 7ιοluιιιιΊια rzιa/i.s 

01tacn:r jJJ'aecipue cuι· !?Iι-ts zJ·te liber. 
.Yol qιωqzte oιncta r-eg·it, .rolz's tαιιιcη l-tπz-ι·a scdc.r;. 

I---Iaec cadeιπ τegΊοι; f'!!l qιtae supenιιπ est τatio. 

Διa τώv 'Ύμνων ό Μάρουλλος ήiJέλησε νa δημιουργήση ε\ς εαυτοv τi}ν 

δόξαν έ\•0ς Εργοu καΒ·ολικωτέρου. τα Επιγράμματα f]σαv dπλώς κομψότατα 

(eleg-antissiωa) ποιήματα, σ[ "Υ μνοι δμως {!α έγίνοvτο σύμβολα iJρησκείας 

καl δ ποιητης αUτών ίεροφιivτης. Τοϋτο ό 'ίδιος διατυπώνει κατα την &ρχην 

του ποιήματος «De Principum institutione>> (στ. 13 έ.). {( Priιnus ego, λέγει, 
veteruΩΊ damnato nωre parentuιn, Pl1oebaeo vetitos cuJpavi in car-
111ine Jusus». Καl 1i {}ρησκεία1 τi]ν Οποίαν Εξύμνει fιτο ή ~ρησχεία τών 

&ρχαίων του πρ?γόνων, είς ηlν Οποίαν fιδύνατο να &ποβλέπη Οχι μόνον &)ς 

κα-3-~ Εαυτήν, άλλα καl ώς μέσον άναβιώσεως τfjς ύποδουλωμένης πατρίδος 

του. eH &:ποψις αϋτη δίδει δικαιωματικώς εLς τΟν Μάρουλλον μίαν t9έσιν 

μεταξiι τών άν-8ρωπιστών τfις ~Αναγεννήσεως. Είναι γνωστΟν δ τι κ α 'ι Ciλλοι 

ποιηταl τfjς Εποχfις ταύτης, μεταξiι τcί:ιν όποίων καΙ αUτΟς δ Ποντάνος, Εγρα

ψαν έπιγράμματα είς τοiις: -θεοiις τών &ρχαίων, κατc( προτίμησιν δΕ εLς τΟν 

'Έρωτα κα\ την Άφροδίτην. Ό Μάρουλλος δμως δεν έξύμνησεν, ώς σuνήiJως, 

τα ώρα ία σύμβολα τijς &ρχαίας iJρησκείας καl τοuς Όλυμπίους διa την ώραιό

τητα καl η)ν γαληνιότητά των, &λλ• ώς σύμβολα ζωντανά, είς τών Οποίων 

την &.ναβίωσιν είχε, φαίνεται, πιστεύσει. Δια τοϋτο οί αύστηρότερον πρΟς 

τΟ γράμμα τfjς χριστιανικfjς ·θ-ρησκείας προσκείμενοι, Επλασαν διαφόρους 

φήμας περl αUτοϋ και τοϋ ι~·ανάτου του· αύτΟς άκόμη δ 'Έρασμος εϋρισκε 

τα ποιήματά του πολU είδωλολατρικά. Είναι περίεργον δτι, πλην τοϋ Επιγράμ

ματος τοϊί άφιερωμένου είς τΟν cΆ γιον Γεώργιον, είς τΟν δ ποίον είδωλολα

τρικώτατα άναφέρεται ώς προστάτην τών στρατιωτώ\', δΙς μόνον καl δη έν 

Εν τψ αUτψ ποιήματι (IV, 31), &ναφέρονται, τΟ Ονομα του Χριστοϊί καl τών 

Χριστιανών. ~Εν αϋτψ δ ποιητΥjς παρακινεί τΟν Κάρο/ων να λυπηΗfJ τα δστα 

τών Χριστιανών τα κατuλειφΒένrα είς τΟ'Uς κύνας καl τοiις λύκους καi την 

ΕΠΕΤΗΡIΣ ΕΤΑ!ΡΕIΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ 1 έτος Ε', 15 
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θρησκείαν τοίί Χριστού, τfιν καταπατηδείσαν ύπΟ τών Εχδρών. Πρέπει δμως 

να σημειωδfi, δτι τών Ονομάτων τούτων γίνεται Εν τfi περιπτό)σει ταύτη μνεία 
κατ~ άντί&εσιν πρΟς η)ν τουρκικην βαρβαρότητα. . 

Ώς βλέπει τις εκ τfjς dνωτέρω &ναγραφfίς, 8κ τών ϋμνων τινιlς άναφέ. 
ρονται εlς dρχαίας Ηεότητας, τινΕς δΕ εLς t1'1ν φύσιν, (11λιος, ωκεανός, αίδήρ, 

σελtlνη, άστέρες, γη) κατά τινα τρόπον Dεοποιημένην 1 . .Μία λεπτομερfις άνά
λυσις των 'Ύμνων -&α εφερε πολιJ μακρdν τΟν λόγον, δΕν ιtα είχε δΕ τi]ν 
σημασίαν, την Οποίαν ε'ίδομεν δτι εlχε, προκειμένου περl τών 'Επιγραμμάτων. 
Διd τοϋτο περιορίζομαι να !lξάρω μερικα σημεία, δια νd ελ&ω άκολού{}ως 
είς τΟ ζήτημα τών προτύπων, τα όποία είχεν ύπ' δψιν δ ποιητής. ~Εν τfί 
Dεότηrι τοϋ ΔιΟς ό :Μάρουλλος εύρίσχει nlν Γtνωτάτην δύναμιν τοϋ κόσμου. 
Δια το-Uτο δια σοβαρωτέρου τόνου ψάλλει την δύναμιν αύτοϋ. ~Εξ αύτοϋ 
&πορρέοuν τα πάντα. ΑύτΟς κυβερνg καl Ορίζει πάντα τα ύπΟ τΟν -Βόλον τοϋ 
οlιρανοU σώματα καl η)ν ζω1Ίν. cH &νατολΎJ καl ή δύσις, ή έναλλαγ1l τών 
Εποχών τοϋ εrους, 1"1 γονιμότης τοϋ έδάφους εl:ναι εργον τfjς δuνάμεώς του. 
Έν τψ ι'iλλφ προς τον Δία ϋμνφ (IV 2) διa μακρών έξιστορεί τa τfiς γεν
νήσεως αύτοϋ καl τcΌν έτών τfίς παιδικfjς του ήλικίας, &ναπτύσσων καl ποιη
τικώς έκθέτων τCt Εκ της μυ{}ολογίας: γνωστά. Είς '-τΟν περl Παλλάδος ϋμνον 

Εξαίρεται ιl έκπολιτισηκη Επίδρασις της .S-εάς ταύτης Επl τοϋ βίου τών &νι~·ρώ
πων. ·ΠρΟ τfjς Εμφανίσεώς της 0- βίος είς την yfjν f]το σκληρΟς καl τραχύς. 

Αϋτη δμως ltδωκε πρώτη είς τΟ &στα-θΕς καl πλάνον γένος τών &ν-θρώπων 
&ρισμένην κατοικίαν καl στα-θ-ερΟ:ν πατρίδα. Κατόπιν έδίδαξε nlν όχυρωμα
τικΥjv τέχνηv διd n)v κατασκεω)v τειχών καl τdς Ciλλας τέχvας. ΤέJ.ος τΟ 
&ν-8-ρώπινον γένος έξηυγένισε δια του 'tεροίί δικαίου καl τών νόμων. Της 
Παλλάδος γίνεται tδιαιτέρως μνεία καl έν τ<{J De Coelitibus ϋμνφ (Ι, 4), 
πρΟς τ1jν όποίαν &πευ-θ·ύνει nlν &κόλουι~ον itFρμ1Ίν d:ποσrροφΊlν: 

-"Yo.~;tπ:r vz"ιιclι.:r; !ι'όcτα a!-r;ιt-t-' unπ·f? {)'1'Π7Jι" 

(!ιrο pτcι;ι/ιηιπ zΊ~jiΊ ωιtιιι g-oιιrj·. 

.)'η,Ρι·α Jιzaligπac .\·rrzιitιι/ι:<; /('J'lιz?ΊloJ· 

(~~ocHr jeτπτα.Ι· α;-dιtπ. 

Καl ό 'Έρως εΙναι έκ τών μεγαλητέρων Ί3-εών. Μαλάσσει τΟ:ς ψυχCις τών 
&ν-8-ρώπων, δσοι κατοικοϋν &πΟ τijς &πωτάτης &νατολfjς μέχρι τών Εσχάτων 
Γαδείρων κα\ &πο τfiς Λιβύης μέχρι τfiς 'Άρκτου. Ή δύναμίς του εlναι 
μεγάλη· Οχ ι μόνον τα U.λογυ. ζψα Uποτάσσει, δχι μόνον τοUς &νι~-ρώπους, &λλα 
καl α.UτοUς roUς iJ·εούς, καl αUτΟν τΟν Δία κάμπτει. ~Εν τοίς στίχοις 21 έ. συν
τόμως &ναφέρεται Οτι δ 'Έρως 8δωχε μορφfιν είς τΟ Χάος, κατα τα \JπΟ τόη 
&ρχαίων καl δ1) ύπΟ τοϋ (Ησιόδου φιλοσοφηθέντα. 

1 Πρβλ. Ph. 1\Ι ο η η i e τ, Le Quattroceιιto, τ. Β'. σ. 55. ! 
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Ό. πρΟ; τΟν Βάκχο ν ϋμνος διαφέρει τώv Ciλλων κατd. την· τέχνη ν, διότι 

εχει μεγαλητέραν γοργότητα καl α'L !:έξεις του εlναι μετα προσοχijς- τοπο-&ετη

μέναι, cΟστε να προσδίδουν α'ίσ&ημά τι βιαιότητας. Νομίζει τις, δτι δ ποιη

τfις &πΟ σκοποϋ Επεδίωξε την τεχvικfιν ταύτην, δι& να άρμόση τCχς έννοίας 

τιlς πρεπούσας είς τΟν itεόν. ~Εκτί-&ενται μεταξU τών άλλων, o't μϋ-θοι περl 

Λυκούργου καl Πεν-8έως. ~Ιδιαιτέρα, κατιi τΟν ποιηηlν, ίκανότης του Διονύ

σου ήτο να μαλάσση τοUς ποταμοUς καl τα έξωγχωμένα κύματα της -8αλάσ

. σης. ~Επίσης Εξαίρεται ή γονιμότης αύτοϋ, η όποία διαρκώς ανανεώνει τα 

παρερχόμενα έ'τη διa τής μακρ&:ς νεότητος. (στ. 52): «Tu secla ι11undo senι
per fugientia reparas longa iuventa». 

eo ΑΗtηρ &ποκαί~είται ύπΟ τοϋ ποιητοϋ μέγας πατηρ τών πάντων, ό δΕ 
ΏκεανΟς πατρiς τών άitανάτων, πατfιρ τοϋ κόσμου τα πάντα περιβάλλων καl 

εδρα τοϋ Διός. 

Είπα δτι δΕν \3d Επιμείνω είς μίαν λεπτομερη &νάλυσιν, διότι αϋτη, ώς 
έκ τοϋ -θ·έματος, δΕν δύναται να δώση συντόμως σαφη ίδέαν τών (ΙΥμ~'ων. 
Μόνον προσεκτικfι μελέτη αύτών δύναται να μά; γνωρίσυ τΟ περιεχόμενον 

καl την τεχνική ν των. Σπεύδω δΕ να ελδω είς ζήτημα σπουδαιότατον σχετικΟν 

πρΟς τοUς ϋμνους. Είχε, δηλαδή, ό ποιητης ύπ' δψιν πρότυπον η πρότυπα; 

καl ποία ταϋτα; 

Δ8ν δυνάμειtα μετa &κριβείας να γνωρίζωμεv, εαν δ Μάρουλλος εμι

μή-8-η προγενέστερον ποιητην και ποίον, δυνάμεitα δμως να διακρίνωμεν 

στοιχείά τινα προτέρων φιλοσοφημάτων, τών Οποίων εύρίσκομεν άπηχήσεις 

έν τοίς ... Υμνοις. Οί ίίμνοι δΕν πρέπει νd &εωρώνται &ς δημιουργήματα μιάς 

ώρισμέν-ης Εποχής. Τούναντίον, νομίζω δη έποιή-&ησαν κατα διαφόρους Επο

χάς, διότι είναι διαφορετικαl α'L φιλοσοφικαl άπόψεις έκάστου τούτων. ΆλλU. 

κα\ ι'iλλο ζήτημα πρέπει Εξ &ρχfiς νa τονισιtjj· δτι δ8ν είναι δλοι οί i!μνοι 

&πόρροια φιλοσοφικών πεποιθήσεων, δ..λλ& δτι πολλοl τούτων είναι δ.πλώς 

λυρικοi ϋμνοι, ψδαl είς τοiις {}·εούς. Είς την δευτέραν ταύτην κατηγορίαν δ 

ποιητης είχεν ύπ' Οψιν τι:Χς ψδας τοϋ Όρατίου τ&ς &ναφερομένας είς τοUς 

-&εούς. Είς τΟν πρώτον J ovi oρtilllo n1axiιηo ϋμνον είναι καταφανης ή Επί

δρασις τοϋ νεοπλατωνικού φιλοσοφή μα τος \ καi μάλιστα εLς τοUς έξή ς στίχους. 

2-4: Hz"nc (έκ τοiί Διός, δηλαδη) 1nαgni dtVztιn. tot 1ZU1!lt.7ta ιnundi 

Ht.1Zc reruπt natura pa1'ens, lzz1zc lucz'dus aether. 
Quaeque sub incurvo vαriα1zfur plun'αJJza coelo. 

χαl 19.20 Qztωnv~S qu-icquι"d adest, quodC?uzque 11bicz.t1JΙque vι.deπzus 
Ipse ide11t est, penitusque nthιl;ιzs·ijuppiter usqua111. 

Πόιtεν ό Μάρουλλος >jρύσιtη τι\ διδάγματα τής νεοπλατωνικής φιλοσο-

ι Πρβλ. Ι. Β r u n s, "Ev'fi. c:iν. σ. 124. 
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φίας;- Μιa πληροφορία, παρεχομένη fiπo τοϋ Gίraldί 1 διαφωτίζει κάπως 

το ζήτημα: •extant, λέγει οΏτος, ... Marulli praeterea naturaJes hymni, 
in quibus ex multis audίvi adiutum a Pico». Ποίου ε"ίδους Ομως βοή-· 
δειαν παρέσχεν είς τΟν ποιητi]ν δ Pico della Mirandola;- Νομίζω δτι δΕν 
&α fιτο παράτολμος ή ύπό8εσις, Οτι έν τψ χωρίφ τούτφ τοϋ Giraldi κρύ
πτεται Ciλλη τις σημασία, δτι, δηλαδ'ή, ό ίταλΟς_ φιλόσοφος παρέσχε ε'ίς τΟν 

ποιητην τi]ν φιλοσοφικfιν βάσιν μερικών \Jμνων. ~ΕκτΟς δμως της Επιδρά

σεως τοϋ Pico εύρίσκω μερικcΧς Ομοιότητας μεταξiJ στίχων τοϋ Ποντάνοu είς, 
τΟν Δία Επίσης &φιερωμένων 'Χαl τών στίχων τοϋ έv λόγφ ϋμνου. ~σ Ποντά

νος δΕν Εγραψεν ίδιαιτέρως ϋμνους είς τοiις &εούς. ~Έν τινι δμως διδακτικψ 

ποιήματι γνωστψ ύπΟ τΟν τίτλον Urania sive de Stellis κάμνει συχν&ς 

παρεκβάσεις περl τών άρχαίαιν &εών. ~Εν τφ ποιήματι «] ovem habitum 
pro deo; pro etl1ere (sic), pro aere>> εύρίσκω τοιJς άκολού-θους στίχους, τών 
όποίων ή όμοιότητος πρΟς τοιJς άνωτέρω παρατε&έντας στίχους τοϋ Μαρούλ~ 
λου ·είναι καταφανής, στ. 2- 5 2• 

Juppiter ωιzιzt'ptens ?'eru7Jl qui sιt1Jl1Πa potestas. 
77t reπon saior et di7ιuπι pateτ atqzte lzOJιιz}zuιn rex. 
Α b Jo7Je priιzcιpiuιιι geneπ's, Jo7Jt's 01JZ1tt'a p!ena. 
lllc colt.'t ferrαs; i!!i stazt οιιιnz'α cuταe. 

01 

Αρα, πλην τοϋ Pico, έπέδρασαν έπl τοϋ ποιητοϋ καl αί φιλοσοφικαl 

άπόψεις του Ποντάνου και της περl αύτΟν Άκαδημίας. 

Έκ τών δειγμάτων τούτων του παρα τφ Μαρούλλφ νεοπλατωνισμοϋ και 
Εκ τοϋ πρΟς τΟν ηλιον ϋμνου αlιτοϋ ΟΟρμήftην εlς τΟ νά παραβάλω τοiις ϋμνους 

τοϋ ήμετέρου ποιητοϋ πρΟς το-Uς του νεοπλατωνικοϋ Πρόκλου, τΟ συμπέρασμα 

δμως ύπfiρξεν &ρνητικόν, διότι αί δλίγαι παρατηρούμεναι όμοιότητες δύναν
ται νd ι~εωρηft·οϋν μάλλον ώς συμπτωμαηκαί. Γενικώς δΕ και κατ& τΟ πνεϋμα 

η διαφορ& μεταξΊJ tά")ν δύο ποιητών είναι μεγάλη. Έκ τών παρατηρη1Jεισών 
Ομοιοτήτων παρα{tέτω μόνον μίαν. Έν τψ πρΟς την Παλλάδα ϋμνφ ό Μά
ρουλλος λέγει (στ. 53 έ.). 

ΡηΊnα αrce, priιιzα nzoe1Zibus dita7JertS 
Ρriπια optiNzis fot arfibus 

Tu saιzcfa jJrt1ιzα ;ίο-π, tι-t !egeιn zΊιvenι's 

Το παράλληλον χωρίον του προς την αύτην iiεaν ~μνου του Πρόκλου 
Ιiχει οϋτω (στ. 19- 20). 

1} βίοτον κόσμησας δλοv πολυειδέσι τέχναις 

δημιοεργείφ' ~ιοερdν ψυχfiσι βαλοϊ:σα. 

"E\ιft'. άν. σ. 1Ί. 
2 Ρ ο n t a 11 iι Opera, Venetiis, 1505, Urania sive de Stellis, βιβλ. Ι (Ciνεu άριi}. σελ.). 

"Η νεωτέρα Εν Φλωρενι;ίq; (19~2) εκδοσις τοίJ ποιητοίί δέν μου έγένετο προσιτή. 
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Άλλ~ ώς καt &νωτέρω παρετήρησα, ή όμοιότης καl χαλαρ& είναι καl 

συμπτωμα.τικη πρέπει να {}εωρf'Ιται. 

~Επίδρασιν τοϋ Λουκρητίου εύρίσκομεν είς τΟν ϋμνον τfiς Άφροδίτης, 

τοU Οποίου μερικοl στίχοι καl f:ννοιαι Ενθυμίζουν την &:ποστροφην τοϋ λατί

νου ποιητοϋ πρΟς την &εΟ:ν ταύτη ν κατ Ο: τiιν &ρχην τοϋ De rerun1 Ν atura. 
'Επίσης διδάγματα τοϋ φιλοσοφήματος του Λουκρητίου περιέχει καl ό τελευ

ταίος ϋμνος, τΟν όποίον πρέπει να παραβάλωμεν μΕ τΟ πέμπτον βιβλίον 

στ. 223 ε. τοϋ De rerUnl natura 1. 

Μετό: τοUς ~Ύμνους Ερχεται τΟ διδακτικΟν Επος «De principum insti
tutione», άποτελούμενον έκ στίχων 691, τΟ όποίον, πι-θανώτατα ενεκα τοϋ 

\Jανάτου του ποιητοϋ, εμεινεν ήμιτελές. το ποίημα τοϋτο άναφέρουν καl 

έπαινούν οί σύγχρονοι, ώς δε φαίνεται εκ τινων στίχων τοϋ Κρινίτου 2, οί 

φίλοι τοϋ ποιητοϋ άνέμενον μετ& πολλών έλπίδων τtlν συντέλεσιν αίιτοϋ. Λέγει 

δΕ συγκεκριμένως ό Κρινίτης. 

« Tu caπιzcιz αlfuJJz pnΊzczpzS 
Vates bcato pectore 
Α bsolvc du11z Phoebus ιιιοnet: 
T1-t dedz'cafus (;ιιztlzio 

Docfq~ llfantl!e, cαrιιιine 
Trαdas pcreιzιzuιιz postenS 
Fαιιιαιη poienft's ingeιzi 
.:.1:/ΊSat calores titufuos 
Fiπιtaπzquc sacτi pecforis 
Jft'cienz, probaΨc Ncviae ». 

Δυστυχώς τΟ εργον f:μεινεy ήμιτελές) όJστε να μη δυνάμε{}α να σχηματί

σωμεν πλήρη περl αϋrοϋ γνώμην. cΩς φαίνεται έκ του συμβουλεuτικοϋ τόνου 

του λόγου, τΟ ποίημα -θα &φιεροϋτο ε'ίς τινα πρίγκηπα η βασιλέα 3, του Οποίου 
τΟ όνομα {}0: παραμείν11 εlς ήμάς Clγvωστον, εφ· δσον οϋδεμία συγκεκριμένη 

μνεία περl τούτου γίνεται. Θα είναι, βεβαίως, είς τών διαφόρων δυναστών, 

πρΟς τοΊJς όποίους ό Μάρουλλος συνεδέθη καl τών όποίων τα όνόματα ε'ίδο

μεν άνωτέρω 4. 

Οί πρώτοι ε'ίκοσι και Εννέα στίχοι &ποτελοϋν την μεγαλορρ1lμΟ'ι'α καl 

ρητορικ!jν ε!σαγωγljν του δλου ποιήματος. Έν &ρχ!i συμβουλεύει ό ποιητης 

την 1\fοϋσαν, δπως Επιληφ{}fι τοίί ποιήματος Επικαλουμένη τΟ όνομα tοϋ 

1 Gaspar)', "Εν{)' άν. Β', 867. 
2 "Εν-&' άν. σ. 562 στ. 15 έ. 
3 Βλ. καl στίχον 29. 
4 Ώς φαίνεται έκ τών έν τψ ποιήματι αναφερομένων ίστορικών παραδειγμάτων τΟ 

πρόσωπον, είς τΟ όποίον άφιεροϋται τούτο, ητο ίταλικfις έ'fiνικότητος . 
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Διός, διότι ό μάντις (vates) τίποτε δΕν πρέπει να έπιχειρfi πρlν η πρεπόν

τως έπικαλεσ-&fi τΟ &νώτατον τοϋτο πνεϋμα, καl . μάλιστα προκειμένου να 

όμιλήση περl τοϋ βασιλέως. Άκολού&ως επικαλείται τ!] ν βοήiJειαν τοϋ Άπόλ

J,ωνος, ύπεν-&υμίζων είς αύτόν, ffiς ό όμηρικΟς Χρύσης, δτι πρώτος Εδωσε 

πάλιν ζωην εις τοUς έπl τόσους αίώνας σιγώντας Δελφούς, καl παρακαλ5Jν, 

Οπως &νοίξυ τΟ νέον Ciλσος, τΟ Clγνωστον είς τΟ'Uς προγενεστέρους, μέ άλλους 
λόγους ζητών παρ~ αυτοϋ. την Εμπνευσιν καl τΟν σίσι:ρον. ~Εν τψ σημείφ δΕ 
τούτφ έπιλαμβάvεται τfίς ευκαιρίας, δια ν& ύπομνήση nτι πρώτος έχείνος 

Ετόνισε είς τΟ 4σμά του τοl!ς: &πηγορευμένους fiχους τών παλαιών καi δτι 

πρωτος Εξηρεύνησε την τάξιν των πραγμάτων &ρχόμενος &πΟ τοϋ Διός. 

~Αφοϋ, λοιπόΥ, ϋμνησε τΟν Δία, τοi.ις {}εοiις καl τας δυνάμεις τfiς φύσεως, 

&μέσως ϋστερον Εστράφη είς τας άκροπόλεις τών βασιλέων, διd να ύμνήσυ 

τας άρεηΧς καl τ ας πράξεις αυτών. Δ ι ότι μετ α τοi.ις {}εοi.ις Ερχονται o't βασι

λείς. Ειδικεύει δ' άκολού-&ως τΟ ftέμα του περιορίζων αύτΟ είς ηlν άγωγt)ν 
τών βασιλο.παίδων. 

Οί Clν.ftρωποι όμοιάζουν μΕ τα δένδρα, τα όποία μετακλιματιζόμενα 

εκφυλίζονtαι. ~Ως Εκείνα, διαρκως Qέπουν Επl τΟ χείρον καl &ποβάλλουν κατ' 

Ολίγον τ&ς συνη-&είας καl τCt η&η τών προγόνων, μόνον δΕ μία έπιμελημένη 

άγωγή, μία καλη κατεύ.ftυνσις κατα τα παιδικα ετη τfjς ζωfjς δύναται να 

δώση είς τΟν τρυφερΟν βλαστΟν τdς απαραιτήτους ίκανότητας δια τΟ μέλλον. 
Πολiι περισσότερον προκειμένου περl βασιλόπαιδος, ό όποίος αίίριον -&α 

ρu-Β·μίση ηlν ζωi)ν πολλών άν-&ρώπων. Παρακολουι'}εί ό ποιηtf)ς ηlν έξέλι

ξιν τοϋ παιδΟς &π~ αύτου του λίκνου, διαρκώς σuμβουλεύων καl περl τών 

Sλαχίστων φροντίδων της μητρός η τfjς τροφού. cy ποδεικνύει, π. χ. τΟν 

τρόπον της -θηλάσεως, τΟν τρόπον της Ενδύσεως, τΟν τρόπον, κατα τΟν όποίον 
ι'}·d κραηlσ1J είς τας χείράς της ή τροφΟς τΟ παιδίον. Καl είς Ολα ταϋτα 

συνιστQ: διαρκfj προσοχtlν, διότι συχνα μία &προσεξία τfjς τροφοU γίνεται 

αίτία στρεβλώσεως τώv μελών, την Οποίαν φέρει με-θ~ Εαυτοϋ μέχρι τοϋ 

τάφου, άφοϋ απέβησαν μάταιαι αί ίατρικαl Επεμβάσεις καl α'L εϋχαl των 
δυστυχών γονέων. "Οcαν δε το βρέφος πληρωiJfi γάλακτος, τότε δι' q.σμάτων 

προκαλείται ό ϋπνος. ~Εαv δΕ κατα τύχην Εξυπνήση Εντρομον, προστρέχει 

1ϊ τροφΟς καl προσπαθ-εί να -καταπαύσ1J τα δάκρυα αύτοϋ, δεικνύουσα την 

χρυσίζουσαν στέγην η Cί.λλο άντικείμενον. Πρέπει Ομως να άποφεύγωμεν 

μετ& προσοχfΊς να δεικνύω μεν &ντικείμενα, ώi; π. χ. την είκόνα ένΟς Κύκλωπος, 
τα όποία δύνανται να προκαλέσουν τΟν φόβον καl να ταράξουν είς τα στήflη 

τας αύξανούσας παιδικας αίσfttlσεις. CΟμοίως πρέπει να &ποφεύγωμεν τα 

σκότη της νυκτός καl τσUς .ftορύβους. ~Αφοϋ δια τών φροντίδων τούτων ό 

παίς άφή,ση ηlν βρεφικ(jν ήλικίαν, πρέπει &μέσως να επακολου\tήση ή καλ

λιέργεια καl ή άνάπτυξις των ή\tικών δυνάμεων αύτοϋ. CH άδιάκοπος καλ

λιέργεια καl δ ε&ισμος ε(ς τaς ή&ικaς πράξεις ενδυναμώνει τaς δυνάμεις tοϋ 
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παιδίου, ώ;: 1) καλλιέργεια δίδει εις τ61· rρυφερΟν βλαστΟν τ'fι;ι δύναμιν ν& 

γίνη δέν~ροv καl να &rrλώσtl roU; κλάδου; του. Εlναι δΕ μεγάλη ή Επίδρα

σις του έ&ισμοϋ ώς μέσου άγωγης. Δι' αυrοϋ μανflάνει ό ίέραξ να αγαπ<l 

τΟν κύριον του καί, άπολυόμενος είς τΟν &.νοικrΟν αέρα~ να έπανέρχεται εϊς 

τ11"ν φυλακή1· του. Άφοϋ λοιπόν τα ζψα κατώρ&ωσαv. δια τοϋ Η1ισμου να 

(Ί.ποκτήσουν ώριrrμένας δυνάμεις, δΕν πρέπει να πιστεύσωμεν Οτι ό &:ν-3-ρω

πος δύναrαι δια τού Ιδίου μέσου καl δια τοίi παραδείγμαrος ·Ηα συγκινη-δί'J 

καl θ·α συγη{}ίση εlς τΟν δρόμο ν τfις αρετfϊς; Δια τοϋ παραδείγματος λοιπόν, 

συvοδευομένου μετα εUαρεσκείας, nlν όποίαν γεννξi ή &ρεηl, πρέπει να τονώ

yωνται Εκ τών πρώrων liδη παιδικών Ε:τ{Ον α'i. 1~1&ικαl δυνάμεις τοϋ βασιλό

παιδος. Μακραν πά; λόγος Ciρμόζων είς δούλους, μακρ&ν πiiν άγενΕς ύπό

δειγμα, μ1lπως ή &.ρετ1Ί καταπέση μόλις llδη )'ΕVΙ'(uμένη είς τα παιδικιJ. σηl-3-η. 
Τουναντίον άς α~ούη δωρι.ώς ό παίς μετα χάριτος διηyοuμένας τiiς &ρετι:Χς 

τών παλαιών, κυρίως nlν σπαρτιατικ1Ίν λιτότητα καl &.νδρείαν, ή δΕ ποίησις 

ας παριστάνη τα παρελ.ftόνεα οϋrως, ωστε να γεννiJ εν ττi ψυχfl τοϋ παιδΟς 

τΥ1ν φιλοτιμίαν πρΟς μίμησιν καl Εξίσωσιν έαυτοϋ πρΟς τα ώραία Εκείνα ύπο

δείγματα. Διότι (στ. 269- 70). 

Οιιιnc ad('.\'1- ;;-ι·ι;ιι_ι;; r·xoιιp!i cΓrlωnz"nι' pu!clπo 

Exrιfc:t r:/fΊ'c.sria,r:;φω αιιzΊιιαs .~pe Ι'f/lεt lιoncsH. 

~Α-πΟ τα πρωτα 1iδη Ετη τfjς παιδικης του tlλικίας ας όδηγη\Jfi ό πρίγκη\j} 

εΊς τΟ στρα~όπεδον καl Εκεί ας συνη{Ηση είς την σκληρότητα τfjς στρατιωτι

κης ζω-ης. ΜΕ τΟν τρόπον αUτΟν {}ι:Χ &ποφύγη καl τας συναι3ροίσεις τfjς αUλfjς, 

Εν τfι όποί<t συχνι:Χ δεν ακούονται λόγοι έποικοδομηtικοl αρετfjς. ~Εν τψ στρα

τοπέδφ ftα Jιφελfίται άκούων να γίνεται λόγος περl &ρετfjς καl &νδρείας. A't 
πράξεις τ&ν προγόνων, τας όποίας πάντοτε πρέπει να διδάσκηται, -a-α γείνουν 

δι' αύτΟν τΟ μέτρον καl ό κανΟJν τfjς ί.δικfίς του ζωfiς. Μελετών τας πράξεις 

καl τα 1]3η τών παλαιων -θ·α σχηματίση κατ' Ολίγον κατευΗύνσεις τινός δια 

την δρiiσίν του καl δΕν 1~α εUρε-θΏ ανερμάτιστος, ώς δ &προνόητος ναιJτης 

χαταλαμβάνεται Εν τψ ~Ιονίφ ύπΟ τfjς {}υελλώδους νυκτΟς φερόμενος έδώ χα.l 

έκεί ύπΟ τfjς μαινομένης φύσεως. "Ας έ{Ηζεται δf: έκ τfjς μικρiiς ήλικίας είς 

πράξεις εUγενείς και &νδρικάς. CH πρΟς τοUς μικρούς του συντρόφους &να

στροφη Clς είναι τοιαύτη) cΟστε να παρασκευάζη τι:Χς &νδρικας πρΟς τοi.ις βασι

λείς καl υπηκόους του σχέσεις. "Ας μη Uποκρίνειαι, άς μη τοUς &πατQ: ποτf 

καt είς τα παίγνιά των· να λυπfjται, εαν δΕν ένίκησε τΟν μικρόν του &ντίπαλον 

Εντίμως. Έαν δΕ ό Clρχων παtΎ]Q ttελ1lση ν& δώση εις ιόν υlόν του μέρος της 

αύτοϋ έξουσίας, Οφείλει κατα μικρόν να πράξη τούτο, δια να μη ταράξη είς 

τd στ1l-θη τ1Ίν ψυχην του νέου καi γεννήση είς αύτΟν dλαζονείαν καl Επαρσιν 
τόσον καταστρεπτικην δια την νεότητα, δσον &πέβη δι~ αύτΟν τΟν Φαέ-θοντα 

παρ' έλπίδα όδηγήσαντα τΟ λαμπρΌν δρμα τοϋ {jλίου. Οί πρΟς τοUς μεγαλη-
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τέροuς qlJτoίi τρόποι 8.ς είναι σεμνοί, U.ς &.πευ-θ·ύνεται πρΟς δλοuς φιλοφρό

νως, ας &.παντQ: με καλωσύνην, άποφεύγων πάντα &:καιρον λόγον, δυνάμενον 

να βλάψη 1] να προσβάλη τον συνομιλητήν. Είναι καλλίτερον να ομιλjj 

Ολιγώτερον καl να &.κούη περισσότερα, διότι μερικοl λόγοι κρυπτόμενοι 

cΟφελούν περισσότερον. ΠροπαντΌς δμως Οφείλει να άποφεύγη nlν μαλ&α

κότητα τijς ζωijς, 11 όποία τόσων καταστροφών Εγένετο αlτία είς τfιν Ίταλίαν. 
"Ας άγαπQ νΟ: παρουσιάζηται ώς &νήρ, &ποστρεφόμενος τ1l'v {}ηλυπρεπη 

&σιατικην Εσ{Ηjτα καl τα μύρα. "Ας &ποφεύγυ τοUς UπΟ τΟ~· κρότον τών 

κροτάλων χορούς, o't Οποίοι .άρμόζουν μάλλον είς ΑΗΗοπας, καl τα ~Αγαρηνα 
τύμπανα. Ίδοu ε!ς ποίαν άilλιότητα εχει βυiJισθiϊ 'l 'Ιταλία, διηρημένη ε!ς 

δύο μερίδας πολεμούσας άλλήλας, ίδοiJ ΕκΗρόνίσεις βασιλέων και πυρκα'ίαl 
βασιλείων, ίδοU τέλος τών ξένων ή επικράτησις, διΟ: nlν άδυναμίαv καl τfιν 

-8-ηλυπρέπειαν τών άρχόντων. Μακράν, λοιπόν, τών Οργίων τούτων καl τών 

γυναικών ό μέλλων να κυβερνήσυ την χώραν. "Ας απομακρύνεται δΕ της 

κοινωνίας ταύτης, Οδηγούμενος .είς τΟ: δάση καl εξασκούμενος είς τΟ κυνή

γιον, είς τΟ δόρυ, είς τfιν πάλην. "Ας Ε&ίζεται να ύποφέρυ τΟν fiλιον ύπΟ τΟν 

.λαμπρΟν οίJρανΟν καl τΟ ψίiχος τοίi χειμώνος, η)ν πείναν καl ηΊν άϋπνίαν 

κατα τρόπον στρατιωτικόν. Δια του τρόπου τούτου ή άρεη) καl ή ανδρεία 

-&α τονώνωνται &πΟ τών παιδικών ηδη έrών δια τfις άσκήσεως. ~Εαν δέ, 

τούναντίον, παραμελ1lση τfιν ζωfιν ταύτην, τότε ή ύπΟ τfjς φύσεως δοitείσα 

εύεξία κατα μικρΟν .οα έξασ8ενήσυ καl πάσα προσπάΗεια Επανορ&ώσεως 

f1α άποβΏ ματαία. Μετα της σωματικης άσκήσεως του παιδΟς είναι όJφέλι

μον να προάγωνται συγχρόνως καl αί 1ιaικαι αVωϋ Lδιότητες. Δια τοϋτο αί 

άσκήσεις πρέπει να γίνωvται μετ~ U.λλων Ομηλίκων οϋτως, ι:Οστε να γενναται 

Clμιλλα, να ίκανοποιijται τΟ παιδικΟν φιλότιμον δια την νίκην Καl τούναν

τίον να πλήττηται εν περιπτώσει αποτυχίας κα'ι οϋτω νΟ: προκαλfιται ή διαρ

κώς έπι τΟ καλλίτερον έξέλιξις τών ψυχικών καl σωματικών τοίi παιδΟς 

δυνάμεων. 

Τοιοίiτος είναι δ σκελει:Ος τοίi ημιτελούς διδακτικοϋ ποι1lματος τοίi 

Μαρούλλου, γυμνωμένος τών ποιητικών στολισμάτων και άπηλλαγμένος τfjς 

άνιαράς μακρηγορίας καl τών παλιλλογιών. ΤΟ ποίημα Εχει τΟ: έλαττώματα 

πάντων τών μετd -&άνατον δημοσιευομένων ήμι τελών Εργων· εlναι καταφανης 

καl τfjς έκφράσεως ή στενοχωρία καl ή Ελλειψις σαφηνείας, πράγμα τΟ Οποίον 

κα-θ·ιστ(i πολU συχνα δυσνόητον τΟ κείμενον. ~ΕκτΟς τούτου και ή άκαταστα

σία έv τίi πλοκfj τών νοημάτων δεικνύει δτι τΟ δημοσιευ8·εν μέρος τοϋ ποιήΜ 

ματος δf:ν Ετυχε τών δευτέρων φροντίδων καl της τελικfjς επεξεργασίας. 

'Ώς φαίνεται εκ τfjς άνωτέρω άναλύσεως, Ηέμα τοίi ποιήματος είναι 1ϊ 

παροχi] διδαγμάτων καi συμβουλών δια τfιν άνατροφfιν εvος πρίγκηπας. Αί 

ϊδέαι τοίi Μαρούλλοu έπl του προκειμένου στηρίζονται είς την άρχαίαν Ελλη

νικην καl Qωμα'ίκην άγωγήν, κυρίως δε εLς την σπαρτιατικ1Ίν. Κατ~ αVτΟν η 

,, 
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άγωγtl τσίi βασιλόπαιδος πρέπει κυρίως να άποβλέπη είς τΟ να μορφώση 
, , ))') δ' ' ' , ) ' ~Q' '' β )' αυτον κατ,α ι ,η ,ως ια τα στρατιωτικα και πο ~.ιτικα καuηκοντα ενος ασι ,εως. 

'ΑπΟ σημερινfjς &πόψεως τΟ -θ·έμα τοϋ «De principum Institιιtione» κρι-
~Q') '3 β , ' ~Q- , , , ')) ) δ , , , λ' νόμενον, υε ,ει, 1_ ε αιως, ευρεuυ πτωχον και ακατα ι .η .ον ια να απασχο ησl] 

τfιν Εμπνευσιν ΕνΟς ποιητσίi. ΕLς τοϋτο δε κατα τΟ πλείστον όφείλεται καl 11 
άποτυχία τοίi ποιήματος τούτου τοϋ l\'Ιαρούλλου. ~Εαν δμως &.ποβλέψωμεv 
είς την έποχΙlν Εκείνην, -&α 'ίδωμεν δτι τα ποιήματα τοίi τοιούτου ε'ίδους 
Ε-8-εωροίίντο έκ τώv καλλιτέρων δημιουργημάτων τfjς φαντασίας, διότι μαζl 
μΕ τΟ τερπνΌν περιείχαν καl τΟ &φέλιμον, ούχι δΕ σπανίως άπεκαλοϋντο 
((auι·eo'1ί 1ibe11i»J. ·Όrι δΕ 1l διδαχτικtl ποίησις κατιΙ nlν εποχ1lν ταύτην έτύγ
χανεν ίδιαιτέρας έκτιμήσεως αποδεικνύουν αί διάφοροι πρακτικαl Εμμετροι 
πραγματείαι περl άστρονομίας, περl πολιτείας, περl &.γωγfjς, περι μαντικής 
καl στρατιωτικijς άκόμη τέχνης. ·Ώστε ύπΟ τας προϋπο-θ-έσεις ταύτας πρέπει 
πάντοτε να κρίνεται τΟ Εργον τοϋ Μαρούλλου, ο1Jχ'ι δΕ άπολύτως καl γενι
κώς. 'Ιδιαιτέρως δΕ 00ς ποιητικΟν δημιούργημα κρινόμενον, έλαχίστην παρου

σιάζει σημασίαν. Έαν άφαιρέσ1J τις μερικα χωρία (σχ. στ. 15 ε, 52 έ, 284 ε. 
355 έ, 650 έ, κ. Οί.), τα οποία οπωσδήποτε εμψυχώνει η δύναμις καl η χάρις τών 
ποιητικών εϊκόνων, τΟ λοιπΟν μέρος τοϋ ποι1lματος οVδΕν ποιητικΟν παρου
σιάζει Ενδιαφέρον. eH σχοινοτενής, τούναντίον, και πεζολογικη διήγησις 
λυπεί τi-ιν καλαισ-&ησίαν τοϋ σημερινοϋ άναγνώστου. ΟUδΕ προσδίδει σημα
σίαv τι να η παρενειρομένη εν στ. 435, ε. φιλοσοφικfι παρέκβασις περ\ λόγου 
καΙ αίσ.Ο·ήσεων, μαρτυρεί δε μdλλον δτι δ ποιητi}ς μετα κόπου προσεπά-&ει 
νcΧ·άνεγείρη Επι του χάρτου τΟ φιλοσοφικόν του ο!.κοδόμημα. 

Πολύτιμοι άπΟ Ciλλης επόψεως είναι αί διάφοροι ίστορικαl καl μυ-θολο

γικαl μνείαι έν τψ ποιήματι, διότι δεικνύουν τfιν γνώσιν, ηlν Οποίαν είχεν 
δ ποιητfις περl τοϋ- άρχαίου κόσμου. Βλέπομεν, λοιπόν, Οτι Οχι μόνον γεγο
\'ότα και πρόσωπα τijς άρχαίας ίστορίας ε'ίχε καλώς δια τfjς μελέτης τών 
παλαιών συγγραφέων γνωρίσει, άλλα καl δτι τΟ Ενδιαφέρον αύτοϋ Εξετείνετο 
καl πέραν τών Ορίων της κλασσικfjς έποχfίς, διότι εχσμεν μνείαν τών ~Αβά
ρων, τών ΟUννων, τών Λογγοβάρδων, τών "Ερούλωv, τών Γερμανών, κλ. 
'Ιδιαιτέρως σημειώνεται έν τψ ποι1Ίματι ή &ναρχία) ή όποία έμάστιζε την Ίτα
λίαν ώς εκ· τών έμφυλίων πολέμων και τών διαφόρων Επιδρομών ξένων βασι
λέων, επωφελουμένων της &γρίας εσωτερικης διαμάχης. τα γεγονότα άκόμη τοϋ 
προσφάτου παρελ&όντος έκίνησαν τΟ Ενδιαφέρον τού ποιητου. ~Αναφέρονται 
ή διάστασις τών Γουέλφων καl τών Γιβελίνων, ή όποία έχώρισε την ~Ιταλίαν 
είς δύο άντιμαχόμενα στρατόπεδα, τα δεινα τfjς γουελφικfjς οικογενείας τών 

ι Π β. τό λεγόμενα ίιπΟ τοϋ G. V ο i g t, Il risoι·gimento dell' Antichita Cl.assica (ίτσλ. 
μετάφρ. D, Valbusa) Fiι·enze 1890, τ. Β' σ. 447 έ. καί 453 έ. περi τών συγγραφών του 

εtδους τούτου . 
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Λialatesta, 11 τύχη τού δυστυχοϋς Μαμφρέδου καl οί παραλογισμοl τών Ίωαν
νών τής Νεαπόλεως. Δια της Ε:γκαταμείξεως τών διαφόρων τούτων ίστορικών 

συμβdντων καl τών διαφόρων περl των ίστορικ&ν προσώπων διηγήσεων 
προσεπάθησεν ό ποιηηlς ν& δώση μεγαλ1lτερον κύκλον είς τΟ ποίημά του, 

προσέτι δΕ vCι τονώση ηΧς δογμαηκώς Εκφερσμένας σuμβουλΟ:ς καl διδασκα

λίας δια παραδειγμάτων έκ του απωτέρου καl του έγγυτέρου παρελ{Jόντος. 

Τοιαύτη είναι ή γνώμη, τf1ν Οποίαν δύ,·αταί τις να μορφώση περl τού 

διδακτικου ποι1lματο; τοϋ Μαρούλλου, λαμβανομένου, βεβαίως, ύπ' Όψιν, δτι 

τοίίτο &πευSύνεται εLς άνiJρώπους τfις δεχάτης πέμπτης καl δεκάτης Εκτης 

έκαωνταετηρίδος. ~Επl πλέον πρέπει νΟ: εΥμε8α Επιφυλαχτικοί1 διότι δΕΥ γνω
ρίζομεν τΟ ποίημα Ο'Uτε καΗ~ δλην αύτοU τijν Εχ.τασιν 1 άλλ' oUrε Επεξειργα

σμένον καl συμπληρωμένον. 

Ε•ίδομεν &νωτέρω τΟ Εργον τοU Μαρούλλου 00ς ποιητοίί· Εν τοίς κατω

τέρω {}(ι παρακολουΗήσωμεν τΟ Εργοv αϋτοϋ &;: λατινιστοϋ καl κριτικοϋ. 

ΠαρCι πάντων τών συγχρόνων όμολογείται η ίδιαιτέρα κλίσις τοίi Μαρούλλου 

πρΟς τΟν Λουχρήτιοv, 'lκαvα δε στοιχεία τοϋ ϋφους και τοϋ φιλοσοφήματος 

τοU δευτέρου εUρίσκομεν είς τΟ Εργον τοϋ πρώτου. Φαίνεται δτι ό Μάρουλλος 

κατα τα τελευταία Ετη τfjς ζωfjς του Επεδόftη είς την μελέτην τοίi λατίνου 

ποιητοί\ διότι είς τα τελευτα"ίά του- κυρίως ποιήματα είναι καταφανijς f] έπί

δρασίς του 1. Δεν Όπijρξεν δμως δ ήμέrερος ποιηtΊ]ς μιμητi]ς άπλώς rώv φιλο

σοφικών {}εωριcίηι καl. τfjς ποιηrικfίς τέχνης τοU Λουχρητίου 1 αλλ" Εν ταύτiρ 

κριτικΟς καl δρμηνευτης τού κειμένου τοίi De Γeruιη natura. Αί νεώτεραι 
Εργασίαι Επl τοϋ κειμένου τοϋ ποιήματος τού Λουκρητίου καl. προπriντων τΟ 

εξοχον Ύ πόμνημα τοίi Lac1ιιηann 2 καl Ιl πολύτιμος εκδοσις toίi :~νiunro 3 

συνετέλεσαν είς τΟ νc'ι φωτισ3ούν έπαρκώς αl κριτικαl συμβολαl τ&ν παλαιών 

Εκδοτών καl νd άποκατασταiJfi 1l έκτίμησις τfjς Εργασίας τοίί Μαρούλλου. 

ΟΟτος δΕν έξέδωχεν ούδΕ καν Εφιλοπόνησε κριτικ1)ν εκδοσιν τού κειμένοα. 

Φαίνεται δη αί UπΟ τών μεταγενεστέρων Εκδοτών παραληφθείσαι διορ-&ώσεις 

άπετέλουν σημειώματα τοίi ποιητοϋ Επί τινος άντιτύπου παλαιοτέρας έκδό

σεως, τα όποία 'ίσως προωρίζοντο δι' Εργασίαν λεπτομερεστέραν έπl τού Λου

κρητίου. Πρώτος εκαμεν χρfίσιν τών χειρογράφων τούτων σημειωμάτων ό 

'Ιερώνυμος 'Αβάvτιος (Avanzi) δ εκ Βερώvης, επιμεληη]ς rijς πρ:,Sτης έκδό
σεως ταϋ ·Άλδου 1 γενομένης τ ψ 1500. Ένφ δμως οVτος εχαμε'\.' εlJρείαν χρη
σιν τfiς Εργασίας τοίi Μαρούλλου, όJ; άποδεικνtJεται έκ παραβολfjς τfjς Εκδό. 

σεώς του πρΟς την τοU Candidus, καυχάται δ τι Εκείνος πρώτος &ποκατέστησε 
το κείμενον κα\ &πήλλαξεv α~το rώv σφαλμάτων τijς εv Βριξίq: (1473) &ρχικijς 

1 Μ η n Γ ο, ''Εν-δ' &ν. σ, 33. 
2 In Τ. I~ucreti Cari de Renιm Natura li1πos coιnιuentarius, Beroliιιi, 185U. 
~ βλ. 6.νωιέρω. Ή δευτέρα άγyλικη Εκδοσις έγένετο εν ΚανταβριγίQ: τψ 1886~ 

J 
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Εκδόσεως. Διc'ι τοίiτο ό Lacl1n1ann αύστηρώς κρίνων αύτόν, καl μη λαμβά
νων ύπ' ·,.Οψιν την έπιχρατούσαν κατδ. η)ν έποχf]ν Εκείνην άντίληψιν περl 
τfjς πνευματικής ίδιοκτησίας, τοϋ άποδίδει τΟ Ονομα τοϋ «improbi furis» 1

· 

Μ~ δλα ταϋτα ό 'Αβάντιος συνετέλεσε καl δι' ίδίων διορ3ώσεων είς την βελ
τίωσιν τοϋ κειμένου. ~Ιδιαίτερον στα{}μΟν εl.ς τi]ν ίστορίαν τών έκδόσεων τοϋ 
Λουκρητίου άποτελεί η ύπΟ τοϋ Candidus Εν Φλωρεντί<;:t tc"i} 1512 γενομένη: 
χορηγοϋντος τοίί Φιλίππου Giunta, ύπΟ τΟ Ονομα τού Οποίου συν1Ί{}ως αϋτη 
φέρεται. Ταύτης ό Εκδότης έν έπιστολfi του πρΟς τΟν Θωμάν Sotherino, προ
τασσομένη τοϋ κειμένου τοϋ Λουκρητίου 1 δίδει πληροφορίας περt τώy κριτικών 
Εργασιών του καl των αρχαιοτέρων βοη{}ημάτων του. co Candidus ητο φίλος 
άγαπητΟς τοϋ Μαρούλλου καl άφιερώνει είς αlιτΟν Ολίγας γραμμCις έν τU Επι
στολη- ταύτη. Βλέπων λοιπόν ό έκδόη1ς οfιrος Οτι τΟ κείμενον ένΟς ποιητού 

L • ~ ~ 

τόσον κομψοϋ καl &φελίμου, δσον δ Λουκρήτιος, καθίστατο &γνώριστσν έκ 
τών σφαλμάτων παλαιοτέρων .εκδοτών J &νδρών άπαρασκεύων είς τ ας &.ν-3-ρω
πιστικας καl φιλοσοφικός μελέτας, καl παρακινούμενος ύπΟ φίλων ι ~πεφάσισε 
να ·φιλοπονήση ίδίαν εκδοόιν. Είς ταύτην δΕ μετεχειρίσ-θη παλαιCt. άντίtυπα 
μετα διορ-θώσεων καl παρατηρήσεων τοϋ ΠΟντάνου καl τοϋ Μαρούλλου, ώς 
δΕ λέγει ό ·ίδιος «praestantissiιηorull1 aetatis nostrae vatuιη Pontani 
l\1aru1lique» ... Ποίας καl πόσας ήρύσ&η διορ-&ώσεις καl Εν γένει κριτικός 
παρατηρήσεις Εκ των σημειωμάτων τών δύο τούτων ποιητών &ποδεικνύει 
1l παραβολ1) τfjς Εκδόσεως τοϋ Candinus πρΟς τΟ &ντίτυπον του Μονά
χου1 περl τού όποίου {}(ι γίνη λόγος κατωτέρω. Έκ τfjς έκδόοεως ταύτης 
πλείσται γραφαl δφειλόμεναι είς τΟν Μάρουλλον είσfjλ&ον είς τας μετα~ 
γενεστέρας Εκδόσεις. 

Καl Ciλλος δμως έκδότης Εκαμεν χρfjσιν του αντιτύπου τοϋ Μαρούλλου 
ό ΟΌμβέρτος Gifanius (Van Giffen). Ο~rος έν τiρ προλόγφ τijς έκδόσεώς 
του 2 δίδει περισσοτέρας Οπωσδήποτε πληροφορίας περl τών πολυτίμων τού
των σημειώσεων.« ... Cun1, λέγει ergo exernpluιη Lucretii ad nOs dedistί 
non ί11ιιd quίdeΠΊ calaιηo exaratunι, sed ita vetustιιn1 et idoneunι, ut 
vicen1 optiιηi ωanuscripti fuerit. Siquiden1 in eo νidi οιηηίιηη paene 
tηendorum oriσίnes quae ιηacrnaιη partenι a Michaele l\1aru1lo (cttius 

" ' " iωmutationes in eo adscι-iρtae eι·ant omnes) primum parta n1ox adtni-
serunt Florentini». 'Ομιλεί δΕ κατωτέρω περl τών Επl τοϋ Λουκρητίου Εργα-. 
σιών λέγει: «Longe deinde intervallo avoruιnιυeιnoria l\1ic1ιaeJ Maru1-
lus mire huius e1oquentia poetae captus, naviter eius operi resι-ituendo1 
paene a baι·barie extincto, Ol)eraιη claι·e coepit nιultaque eιηendaνit 
fe1iciter». Είχε λοιπΟν πρΟ -αυτού ό Gifanius, olJχl χειρόγραφον, δ.λλα 

1 "Εν{Ι' άν. σ. 12· 
2 Τ. Lucretίi Cari, de r~rnn1 natura libri sex, Antyerpiae,. 1566. 
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παλαιότερον εvτυπον, έν τψ όποίφ είχον προσγραφfj δλαι α{ διορilώσεις 

τoii Μαρούλλου. 

cH τύχη fι-&έλησεν, δπως τΟ πολύτιμον τοίiτο κείμενον μάς άποδο-&fi. ~ο 
1\Iunro, Εκ τινος μελέτης τοϋ Saιιppe 1 παρακινη-&είς, έμε.λέτησε τΟ κείμενον 

τοϋτο· αί κριτικαl σημειώσεις Εχουν γραφη ύπΟ διαφόρων χειρών χαl διαφό

ρου μέλανος. Αί παλαιότεραι φαίνεται On dνήκουν εl.ς τΟν Ποντάνον, α'i δΕ 

νεώτεραι, καl περισσότεραι, είς τΟν Μάρουλλον. ΤΟ dντίτυπον τοϋτο Ε" Μο

ν(tχψ άποκείμενον άποτελεί μέρος τών χειρογράφων του Πέτρου Victorius 2. 

co 1\Iunro 3 άντέγραψε την άκόλου11οv ση μείωσιν: «Contuli cun1 duobus 
codicibuS, aJtero Jiovani Pontani, altero vero l\1aru1H, poetae Bizan
tii, iιnpressis quiden1 1 sed ab ipsis non incuι-iosc, ut patet1 eιnendatis, 

quos coιnιnodum. accepi ab Andrea Canιbano patricio Florentino 
MDXX idibus Martiis. Petωs Victorius». 

Έαν έπεχείρουν να πραγματευ3ώ ένταϊi(}α περl τών διορ-8-ώσεων τοU 

Μαρούλλου, {ra Ίjναγκαζόμην να επεκτα{}ώ ε\ς ζητιjματα τijς κριτικijς του 

κειμένου τού Λουκρητίου. Άλλ ~ ή έ'ρευνα αϋτη fM μdς έ'φερε μακραν τών 

όρίων τής παρούσης μελέι:ης. 'Άλλωστε αί έ'ξοχοι Εργασίαι τοίi Lachιnann 

καl τοϋ Λiunro δύνανται να διαφωτίσουν καλλίτερο" τΟν βοuλόμενον νδ: 

μά8η περl. τοϋ προκειμένου περισσότερα. Άρκοϋμαι μόνον να μεταφέρω 

ένταϋθα τι:Χς κρίσεις τών δύο τούτων Ερμηνευτών περl τfjς κριτικijς έργασίας 

τοiί Μ αρούλλου. 

~Εκ τών νεωτέρων δ Lachιnann πρώτος διό μακρών άπέδωκεν είς τΟν 

ποιηt1lν μας τΟν πρέποντα έ'παινονδια τι:Χς κριτικάς του έπl του Λουκρητίου 

έργασίας «Sed o111niuιn studia1 λέγει Ο'ίJ·rος 
4, cunι ing·enio tuιη diJigentia 

Jonge superavit Mic!Iael Maωllus, orta Graecus, sed in poesi latina 
exinιius, qui cuω se totis viribus in Lucι-etii ingeniutn et artem insi
nuasset, in eius canninibus eιnenda.ndis πιιιJtο plus praestitίt quanι 

post euιη vel doctioΓes». CO δΕ Munro κα!J .. ίτερσν yνωρίσας έκ τοϋ άντιτύ
που τοϋ Μονάχου την κριτικην συμβολ1lν τοίi Μαρούλλου, όμιλεί περi. αVτοϋ 

οϋrως: «'0 Άβάντιος καl ό Μάρουλλος Ιiχουν μεγάλην σημασίαν διcΧ τον Λου
κρήτιον, ό Μάρου]J~.ος &ναμφιβόλως περισσότερον 11 δ Άβάντιος» 5. Καl κατω· 

1 Coιnιnentatio de Τ. I.ucretiί codice Victoriano, Gδttingen, 1864. 
2 Monacensis Victoι·ianus 816a. Πλiιv της μελέτης τοϋ Sauppe, βλ. κα! Teuffels: 

Geschiche der Rδmischeιι Literatnr, 5η εκδ. Leipzig, 1890, Ι, 405 σημ. 9 και Μ. 
Scbanz, Geschicbte der Rδω. Liter., Erstes Teii,_Mίinchen 1909, σ. 58, όπου καl fι 
βιβλιογραφlα. Περί τινος παρισιακοϋ ά\·τιτύπου περιέχοντος, κατα τόν γράψαντα, ση

μειώματα τοϋ Μαρούλλου άνεκοίνωσεν έλάχιστα δ J. Μ a ss ο n, «Marullus's text of 
Lucretius εν Classical ReYieπ•, τ. ΧΙ (1897) σ. 307. 

3 ''Εν{}' άν. σ. 39. 
.ι VΕ,·ι1'ά''· σ.11. 

·' 'Εν{}' άν. σ. 38. 
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τέρω: «Κα{}~ όλου δέ, ό Μάρουλλος πρέπει να ταχ{}Ό, ώς δ~ορ~ωηlς τ~οϋ ~Λσ~
κρητίσυ "-άμέσως μετι:Χ τΟν Laιnbin καl τΟν Lac1ιnιann, αν οχι παρ αυτους, 
εαν λη;&οίιν ύπ~ ιίψιν αί περιστάσεις, ύπΟ τCtς δποίας Εζη καl η άτέλεια τών 
μέσων αύτοϋ» ι. Αί γνώμαι τών δύο τούτων ίδLαιτέρως μΕ τΟ κείμενον τοϋ 
Λουκρητίου άσχολη-θέντων άνδρών είναι ίκαναl να καταδείξουν τi]ν σημα
σίαν τοϋ Μαρούλλου &ς διορ.ftωτοϋ τοU de reι·un1 natura. 

ΤΟ Εργοv τοίi Μαρού.λλου, τοιοϋτον, οίον άνωτέρω τΟ περιεγράψαμεν, 
ένωρlς iiδη προσείλκυσε την προσοχ1lν τώ,ν συγ~ρόνων: ~υχ~να μάλ;στ~ ~ί 
Εκφράσεις τών -θ·αυμαστών είναι τόσον πλουσιαι, ωστε ·να εγειρουν εις η μας 

άμφιβολίαν διιt την είλικρίvειάν τωv. Ε'ίδομεv άνωτέρω δια π? ίων ~φειδώ~ 
εκφράσεων εγκωμιάζει εν τφ προς Λαυρέντιον επιγράμματι το β~~λιον τ~υ 
-Μαρούλλου αiJτΟς ό Πολιτιανός. ~Επίσης ~ί πρΟς τοUς_ μεγίστ~υς αv~~ρας~ τ~ς 
~Αναγεννήσεως, uΕλληνας καl ~Ιταλούς, σχεσεις του μας δεικvυουν οτι μπη~ 
λαυεν Ι.διαιτέρας Εκτιμήσεως. ΜεταξU τών κυριωτέρων σχέσεών του είναι και 
αί πρΟ"' τΟν Λαυρέντιον Μέδικον, πρΟς τΟ\' ~Αντώνιον τΟν πρίγκηπα Sa1er-

, ' Θ 'δ nitanum τΟν Βαρ&ολομαίογ Σκάλαν, τΟν Μ. ~Α. Σαβέλλικον, τον "'εο ωρον 
1 ' s ' Γαζfjν, τΟν Δημήτριον Χα.λκονδύλην, τΟν Ποντάνον, τον an.n~zaro, τ?ν 

Ρ. Crinito, τΟν 'Αλ. Κορτέσιον, τΟν ~Ανδρέαν Ματθαίον Aquιvιvun1, τον 
Pico del1a Miranc1ola, τΟν 'ΙανΟν Λάσκαριν, τΟν Μανίλιον Ράλλην κλ. συν
αφ&εϊσαι.~Εξετιμάτο ίδιαιτέρως παριΧ τούτων, μετα οϊκειότητος δf: &ναφέρεται 
παρ • αύτοίς τΟ Ον ο μα τοϋ Μαρούλλου, συνοδευόμενον κατ α συνή-8-ειαν ύπό 
τινος κτηtικfjς (ιneus, tuus, suus, noster) άντωνυμίας. 'Αλλά, πλην τών 
δικαιολογημένων τούτων είκασιών, Εχομεν καl κρίσ:ις περl το,ϋ fργου.~αl το,υ 
προσώπου τοϋ ποιητού διασω8είσας εl.ς βιβλία των συγχρονων. Ίων κρι
σεων τούτων -aα άναφέρω τιiς κυριωτέρας, εl.ς tJ.λλας δΕ άπλώς δό παρα-

πεμψω. , , , , ')) β , 
Καi άρχίζω άπΩ τΟν Ποντάνοv. Ούτος αφιερωνει δυο εvδε~ασυ • ·~ α ποιη: 

ματά του είς τΟν Μάρουλλον, fv Επιγραφόμενον De 1\farullι aιnorιbus και 
Ετερον De Maι·ulli ιnunusculis 2. 'Εν τψ δευτέρω ποιήματι όμιλεί περl 
τών στίχων τοϋ ποιητοϋ ώς έξfjς. 

Jl1t:Sit ι:-·aseolos tιnh-i lkfαrιtllu.r; 
CtMJzqιa ht:S versz.culos 7.ΙetttJ-stz(πes 

Quale.< Jlfeπaliae caπunt puellae 
Una cznn gelido lαvαntur αrιzne, 
Quales Aoniαe canuιzt Sot'ores, 
L~UJJl lae/α:; αgΊ{αtzf sz1πul c/zoΨf'aS, 

ι ΑUτόfiι, σ. 40. 
2 p 

0 
n t a 11 i, Opera, Venetiis 1505, 'Ενδεκαουλλάβων βιβλ. 1 (&νεu άριftμt]σεως 

τ&ν σελίδων). 
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~? έπί~ς σύγχ~ον,ος Ρ. C:ini tus 1 dφιερώνει είς τΟν Μάρουλλοv τέσ
σ~ρα ε~ιγραμματα, εξαιροντα την ποιητικήν του lδιοφυLαν καl τi}ν γνώσιν 
η~ν /,~τιν,ων συγγραφέων. ~Επίσης έν τι$ συγγράμματί του De honesta disci
plιna .- λεγε~. «l\farulJus noster Bizantius, vir eleganter doctus atque in 
exannnandιs caπηίnibus o-ravίs censor ,. CO Ioan Pet u ν J • 

b · .. "· . r s a erιanus 
~ράφει έπίγρα~μα ~π_l τφ ίt~νάτφ tσϋ ποιητοϋ 3, Εν δΕ τφ εργφ του De 
Jιtteratorunι ιnfelιcιtate 4 αφιερώνει μακρΌν χωρίον π ' ~ - ξ' 

- , , , , c _ • • ερι ωηου· μετα υ 

των α}~λων γραφει κ~ι τα εξης: <t ••• quι quantae fuerit et"uditionis hγιnni 
et EpιgranJUiata eιN.s, quae nιagna cunι laude ωηηίuηι in ιηanibus 
vers~ntu~, f~~ile i~dicant, .tuω inc}ιoatus liber de Principe eorurn 
οηιηιuηι ιudιcιο, qω opus ιnspexere, antiquitatenι in certaιηen pro
vocare iudicatur». 

, , Δύο _Επιτ~φια έ~ιγρά~μαια eγραψεν ό 'Ανδρέας Dactius (Dazzi), τών 
οποιων το δευτερον εχει ως έξfjς 5. 

EzJa.rιl totιf;,r hω·ΙιlιΠ tcla Λiaπr1!us 
{/t C..,eoΊzae tuιιιidz>> obπteιγfztτ aqιιzS. 

~ακρdν πε,ρικοπην άφιερώνει είς τΟν 1\ίάρουλλον ό C:iiι-a1di 6.έv τοίς 
πολυτιμοις διαλογοις περl τών ποιητών τής έποχfjς του. "Εκ ταύtης παρ _ 
{}' , " , Ε α 
εrω την αρχην: « χ eadeιn Pontani Academia fluxere Mic1ιae] Maι·u1-

1u.s .et l\:ra_nilius Riιa1lus, anι1Jo paι-enti1Jus gτaecis nati, in Italia inu
trιtι, J~tιnιs tamen litteΓis ιηag-is iωl)uti atque invice111 anιici, uter
que :pιgrammatuιη poeta, sed RlιaJlo .Maι·u]}us cultior argutiorque ... ,> 

Ο Ραφωϊλος Volateιτanus 7
, φίλος καL Uποστηρικη)ς τοϋ 1vΙαρούλλου 

χαρακτηρίζει αυτο: &ς ~ξfjς: «νir acι·is cuιn ing·enii, tunι iιιdicii et plιι~ 
?ostraeque IJatrιae lιngnae νacauerit, ut eius indicant carnιina» 
·Επl τψ 8ανάτφ τοίi ποιητοϋ fγραψαν Επιγράμματα ό Te!Jaldeus s καl δ. 
Latomus 9. 

, , 'Εν τj'j έ:δ?σε~ τοu Στρασβούργου (1509) εuρίσκομεν έγκωμιαστικον 
;πιγ,ραμ,~α τ~υ εκ,δοτου Β. Rlιenanus, τΟ όποίον παρε{}έσαμεν &νωτέρω. 
~πι~ης εν' τn πρωτ,τι ~αρισιακjj έκδόσει ( 1529) αναφέρονται έπιγράμματα 
εις τον Μαρουλλον υπο τινος Syωp1ιorianus Tι·unelJus Lugdunensis. 

1 
De honesta disciplina, Basileae 1532 σ. 532, 545, 552, 562. 
Σ. 179. 
Poemata, Basileae 1538 σ. 23. 

4 Κατιi τ1)ν έκδοσιν τοϋ Amsterdan1 1647, σ. 113. 
ι; Poemata, Floι·entiae 1549. σ. 88. ' 
6 "Εν&', άν.σ. 16-17. 

: Παρ~ G es ~.e r, Bibliotheca Uniνersalis ... Tιιguri, 1545 φ\ιλλ. 513ro, 
Παρα J ο v ι u s, Elogίa doctorum νirω·um, Basileae 1571 σ. 68, 

9 AVtόtl"ι σ. 69. 
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Τελευταίος, κατΟ. χρονολογικijν σειρaν ό Gaddius 1 (Gaddi), πλην ιfjς 

επικρίσεCιις τοϋ Scaliger, περl τfις όποίας όμιλοϋμεν &μέσως κατωτέρω, 

έ'γραψε μαχ.ρΟν Εγκώμιον, έκ του όποίοv παραiJέτω η1ν dκόλου8ον περι

κοπήν: (<Certaιηente quello all' Eternita ιηerita, c1Ie 1' Eternita istessa 
lo scoJpisca in saldίssίn10 diatηan te peΓ eterna g·Joria di se e dell' 
autore, tanto piιι g·Iorίoso, quanto clιe, essendo gτeco, ha SUJJerato i 
latini poeti in questo geneι·e con ι·ossore in ItaJia, 1a quale deνa 
desiderar, clιe qua1che suo fig-Jio le acquisti siιηi1 coΓona}'. 

Καl αύται μΕν ύπfίρξαν αί κυριώτεραι κρίσεις τών συγχρόνων καl τών 

δλ{γον μετ' αύrΟν &.κμασάντωΙ' λογίων καl ποιηη'Ον. ~Ενωρlς Ομως έξεδηλώ{}η 

χ.αi &ντί8ηον χ.ατd. τού Μαρούλλου ρευμα. Πλ1lν τοϋ Πολιτιαν~ϋ, ό όποίος, 
ώς ε'ίδομεν, εψεξε ζώνrα τΟν ποιητήν, καi Cf.λλοι κατέκριναν αύτΟν μετα τΟν 

&άνατόν του. Καi δή, πρώτος ό Φραγκίσκος l=<loι-idus 2, λαμβάνων άφορμi]ν 

εκ τινος παρα t{i) Κρινίτφ κρίσεως του Μαρούλλου περl Λατίνων ποιητών, 

καl τσυ γνωστού ~Επιγράμματος «De poetis Latinis» (Ι, 16), Επιτί8·εται 

κατ' αύτοϋ μετα δριμύτητος, περικοσμών τΟν ποιητην δια διαφόρων έπι&έτων 

καi:. dποκαλών αϋτΟν Γραικύλο\'. "Υ ποβλη-θεlς εlς την Cίχαριν &.νάγνωσιν τών 

σελίδων τούτων, ούδΕν εΟρον σοβαρΟν κατα τοϋ Μαρούλλου έπιχείρημα, ή δΕ 

δριμύτης καl 1l Ηλειψις κοσμιόrητος Εν τfι Εκφράσει, &ποδεικνύει την έμπά-

8-ειαν καl τΟν έγωισμΟν τοϋ γράψαντος. Παραθέτω ένταϋΗα Ολίγας γραμμ<)ς 

&ς δείγμα τής κριτικής ταύτης: "· .. quenι (τον Μιiρ. δηλ.) distento sago 
in sublinιe jactanduιn fuisse ex lωcad ιηοηeιηur, qιιοd Graeci honιines 
cle Latinis scriptoι·ί]Jus sententia, quaιnvis incoruρta sγncel'aqιιe (sic) 
esset,susρecta nilιilonιinus videri posset:t 3• Καl κατωτέρω: « ... quod te 
(Μιiρουλλε δηλ.) sentio, te videJicet fuisse o111niunι qui sιιnt, qni fuere, 
quique adeo futuΓi sunt, iιηpurissiιnuni, audacissiι11uιn, oιηnisque ratίo
nis, l1unιanitatis, iιιdiciique expeι-te111, dignum nenιpe quenι apud infe
ros poetae oιηnes facto iιnpetu excarnissent et in crucenι denique cnn1 
taιη inprudenti can11ine ag·ant» 4• Οϋδ~ αύrου Ομως τοϋ Κρινίτου έφείσ8η 

ό χριηκΟς ούτος, άλλα δι" άΥαλόγου πολεμικfjς καταφέρεται ένα1•τίον αύτοϋ, 

διότι Ετόλμησε να έπαινέσυ τΟν Μdρουλλον. "ΥπΟ τοίi Floridus άχ&εlς καt 
ό L. Carrio 5 εγραψε κατ α τού ποιηrοίi. 

Δυσμεν1lς, &λλα &άριστος καl γενικ-tl, είναι 1l κρίσις τοϋ πολλοϋ ~Ερά-

ι Elogia l1istorica, Florentiae, 1637, ΙΙ, σ. 83-85. 
2 Apologia in Λlarci Actiί Plauti aliorunHJUe poetarιιιn et linguae latinae calum-

niatores, IΛtgctnni, 1537 σ. 40 έ. 

J Αότόt!"ι, σ. 40. 
4 ΑVτόflι~ σ. 44. 

" Παριi Gaddius, βλ. κατωτέρω . 
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σμου 1. <<1\farulli, λέγει ούτος, pauca leg·i to]erabilia, si ωinus haberent 
paganitatis». Το\ιναντίογ την επίκρισιν του Καίσαρος Scaliger 2 διακρίνει 

&ναλυrι:χότης, σεμνότης τfjς φράσεως καl κριηκfι Οξύτης, &.νrαξία τοϋ μεγάλου 

τούτου φιλολόγου. Τα μόνα ελαττώματα τfjς κριτικfjς ταύτης είναι &φ' ενΟς 

μ8ν προκατάληψίς τις καηΧ τού Μαρούλλου, ώς Εκ τfίς πρΟς τοUς άρχαίους 

ίtεοiις προσηλώσεώς του, άφ" Ετέρου δε 11 Uπερβολικtl καi σχολαστικη άναλυ
τικότης, την Οποίαν, βεβαίως, δικαιολογ~ί τΟ πνεUμα τfjς Εποχfjς. "ΙδοΊJ πώς 
δ Scalig-er χαρακτηρίζει τΟν Μάρουλλον: << l\Iaι·ullus totus durus, nΊoro
sus, alioruιn obtrectatoι-, sui adn1irator sinιul et diffidens. Anxius enim 
quo dicat modo, 11aeret negotiosus, onιnino invenustus 3 ». ~Εν τfi άνα

λυτικίJ Επιχρίσει του, δ συγγραφεiις καταδεικνύων τα τρωτCι ωϋ Εργου τοϋ 

Μαρούλλου, διατυπώνει ΟΟρισμένας Ορι3·Uς παρατηρήσεις, δSν φέρεται δ~ είς 

την Cίρνησιν πάσης ποιητικfiς τούτου άξίας. Κυρίως Επικρίνει τοVς ϋμνους. 

Διακρίνει δμως μεταξU αύτών ιΟρισμέι•α μέρη, τα όποία δύνανται να δοξά

σουν τΟν ποιητήν των. ςΗ δS γενικι'1 περl τοϋ ΜαροιJλλοu κρίσις του συν

οψίζεται είς τdς &κολού8ους παρατηρ1]σεις: {<Hoc eniΠΊ viri iJlius ingenio 
tnaxiωo atque praeclarissiιηo vitiuιn fuit peculiare, ut magnifico spi
ritu scribere agressus, elanguesceret ίη orationίs tractu fervor iJJe 
egreg·iosque priιnos illos iιn1Jetns iudiciuιn deinceps destitueret aut 
voluntas. Nanι quibus ίη poeιnatίis sese voJιιit naviter exercere, verus 
sane poeta est ac divinιιs. Velut in elegia de exilio sιιο ·1». 'Ή κρίσις 

αϋτη καl δικαία είναι, άλλΟ. καi τΟν Μάρουλλσν, νομίζω, ίδιαιτέρως χάρακτη

ρίζει καl τιμ~. 

Κατd τών δυσμενών τούτων κριηκών τοϋ Floridus και τοϋ ScaEger, 
τοϋ τελευταίου προπάντων, Εγραψε μακρdν άπολογίαν ό Gaddius 5• ΟUτος, 

cΟς ε'ίδομεν, Ελαβε καl &λλοτε την εύκαιρίαν να όμιλt]ση Επαινετικώτατα περl 

Μαρούλλου. Τώρα δέ, προσπα3ών να &ναιρέσυ τCtς Επικρίσεις τοϋ Scaliger, 
όμιλεί και πάλιν Ενι'tDυσιωδιί}ς περl τοίi ποιητοίί λέγων μεταξV τών &λλων: 

({ λ1arullus lιγnιnograplιus licet fuel'ίt excellens 6 ))καl ((egυ autem arbi
tror nιιllunι poetaι11 EpigranιnιaticunΊ, ve1 excellentetn severae Iegis 
velle subiectunH 7• Έν τfl άναιρέσει του ό Gaddius δια πολλών Επιχειρη
μάτων άποκρούει την ύπερκριτικi}ν τοίi Scalig·er, προσπα{}ών να άποδείξυ 

-------
1 Παρα Σ ά {} q., Μνημεια ... τ. Ζ'. σ. Ι ν του προλόγου. 

2 Poetices, lib. VI, κεφ. 4ον σ. 769 έ, κατα την Εκδοσιν τού 15-86 (άγευ τόπου 

έκδόσεως). 

3 Αύτό-&ι, σ. 769. 
Αότό-&ι, σ. 77 4. 

;. De ScriptoΓibns Τοmιιs secιιηdns, Lugduni, 1649 σ. 23 έ. 
6 ΑUτό-&ι, σ. 24. 

ΑUτό{}ι, σ. 27. 
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• ' ' ΚΟ\'tα ε'ις έαυτόν καl παραφερόμενον f:κ τfiς άντιπαι9είας του 
τοuτον αντιφασ . • Cf , {)-

' ~ <'Ε)) 11 ,.ας Φι3άνει δf uέχρι τοιούτου σημείου, ωστε '\'.α προσπα Ί.l 
προς ι ους ... ~.' · · , , , ... 
δια δογμd~ικών σοφισμάιων ,.α, άποδείξη δτι ό ΖεUς τοϋ Μαρουλλου ειναι 
αύτΟς δ χριστιανικΟς Θεός! 

) ' "' ε'ις τΟ έπιτάφιον, τΟ όποίον ό μέγας ~Επεφύλαξα η) ν τε ,ευταιαν υεσιν 

τfjς Πλειι(δος &ρχηγός, ό Ρ. Ronsard, εγραψεν είς τΟν, Μάρο~λ!~?" κατα τΟ 
1560 ι, &.κριβώς δια να Εξάρω την σημασίαν του γεyο~οτος. Τ~ οτι δ μέγας 

- Μ λ] ου &ποδει-ο-δrος ποιητllς Εγνώρισε καl ήγάπησε την, μ~υσαν, του αρο~ • , , , , 
κνύει δτι ό τελεutα'ίος ούτος Εξετιμίiτο και ανεγινωσκετο κα;α τους χρο'\. ?υς 
τοϋ γάλλου ποιητου. το ποίημα τοϋτο δια την σπουδαιότητα του παρα{}ετω 
Ολόκληρον oz. 

5· 

ι ο. 

20, 

Epz'tιιp!zc dc iVIanzlle, CΊzpz!πz1ze rt poetc gτec 
ΤτC,ϊ r:xcclle1lt) natij de L''onstαntnιople. 
Dite,< bas a;r boznιes paτo/es, 
.lfzt,rcs, et Π.7JCC nos clzatHOtH 
Accordez foι.'bleιιzπzt les sωιs 
De vos l~ths et de vos 7JtΌ!es. 
VoiC)' de 1/Jarztlle la to11ιbe / 
Pt't.CZ qu) α toztt j(ιJJιais dN czel 
La doιtce tnωtne ct le doux ιnz'el 
Et !α dozιce t'osie y toιn be. 
]e faιtx ,· La tοιιιbc de 1/Ja;'ulle Γ 
J)e lzt;ι _ra tωιzbe tz 'α .ΙΊtωιz 
LeJ· vaiιzcs lettτe,r de soιz tz.ωn; 

ΙΖ vit la bas aιJec Yibz"lle, 
Desszts les 1'tVes if;ιsies~ 
Et sω..ιs !' oιnb;-e de.'; ιn;•rt-es veτs 

Α u bruzf des eα11-Χ c!zante .res vers 
Enit'e les dtιze.r bietz pnSie.r. 
Pincetaιzt sa ljιψe co·rιnte 
Ειι 1'011d, a11- bcau JntΊieu d'1υι val, 
Tout le j?'eιιzier g·uide le bαl, 
Foulaιzf du p·icd !Ίzetbe ;ιιeιzιιe. 
Lorsque qz,ιe ses doux accents Ψespandent 
Les douces jla;;zes de l' a1nouτ, 
Les Η troins tout autouτ 
De sa bouclιe latine pc11dent. 

1 Π βλ. Η. p e r 11 ο t, Etudes de. Litt. Grec. Mod. Ι, σ. 19~. . . . < 

· ρ l't deP Ronsard edition P.Blanclιeιηaιn,Pansl886σ.238,ε. 
2 Oenνres conιp e es · ' . _ , - Ronsard 

•ο Β u 11 a r t, "Εν{J. άν. σ. 320 παραδίδει τρείς στροφας του, ποιημο;τος το~ α~ 
κατα πολU παρηλλαγμένας τοϋ ιiνωτέρω κειμένου. "Ισως διοτι παρεδεσε τας στροφ _ 

ταύτας άπό μνήμης. 16 
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25. τibulle avecques sa Delzc 
Dansc lα tcnant pαr la πιαι:η. 
Con"ιtne l'aιιιoz;reztx RonιαiJz 
Et Propace tieιιt srz C)ιιιtlzie. 

Jldaz's quand ses gravcs .rωzs nfvez"llen.t 
JO. Les haztfes louaιzgcs de_r; Dieztx 

Les doctes Roπzai1l.'l les plzι.s vzf:u.x 
Beans α SOJl lzttlz s' iιιterveillent 
De quoi lu;ι, ·1zi su1· le rivage 
D' Hcllesponte, α sι· bz'c'll cizanti, 

35· Qu 7 estant gτec il α sun;ιonftf 
Les vz"eMx lafitz.r; eιz leztr langage. 
Chere tiιιte1 pour les br_,zzes choses 
Que /' appretz ezz !t:>a1lt tes vers, 
Preιz pour prt!sent ces laun"ers vers, 

40. Ces beaux liS et ces belles roscs. 
TouvOurs ligi:re .roit la terre 
Α tes os, et sur ce t01nbeau 
Quι· enserre un espnl sι· beau 
Tousjours gτitnpe le verd lierre. 

Ή νεωτέρα κριτική, &πο νεοελληνικi'jς έπόψεως μάλλον έξετάζοuσα το 

Εργον τού Μαρούλλου καl άπηλλαγμένη τών προλ1lψεων τijς παλαιοτέρας 

νοοτροπίας, τfjς όποίας δείγματά τινα παρετέ-δησαν άνωτέρω, προσέτι δΒ τΟ:ς 

φραστικdς καl γλωσσικ<Χς &τελείας είιλόγως άποδίδουσα είς τfιν χρησιν γλώσ~ 

σης πρΟ αίώvων νεκριiς, διάφορον Οφείλει ν& σχηματίση γνώμην περl τοϋ 

Μαρούλλου καi τοϋ ί!ργοu α~τοϋ. Δεν iJπi'jρξε βεβαίως «poeta divinus», οiίτε 
οί ϋμνοι του άνεκά],εσαν έπl τοϋ ~ΟλύμΠου τσUς άρχαίους \}εούς, πολλU δμως 

τών έπιγραμμάτων του συγκινοϋv καl τΟν σημερινΟν άναγνώστην, διότι συν

δέονται πρΟς τα αίώνια συναισ-8Ίlματα τijς άνt}ρωπίνης ψυχής. Δεικνύουν προσ~ 

έτι μίαν μορφfιν άvωτέραν. Τοϋτο είναι τΟ κυριώτερον χαρακτηριστικΟν καl 

ή κυριωτέρα ·&ρετi] τοϋ Μαρούλλου, Οτι, μ" Ολον δτι τα σύμβολά του καi 

η γλώσσά του οϋσιαστικώς άνηκουν εiς παρελ3οϋσαν έποχήν, τα συναισ{)ή

ματά του εtναι και τα συναισδηματα τfjς έλληνικης; ψυχfjς κατα την έποχην 
του. Δια τοϋτο δικαίως δυνάμεt}α, παραβλέποντες τCtς έπL μέρους άτελείας, 

να άποδώσωμεν είς τΟν Μάρουλλον τΟν τίτλον τοϋ ποιητοϋ. CH φωνή του, 
παρηλλαγμένη, καl άγνώριστος ύπΟ τΟν ψuχρΟν λατινικόv της fιχον, άπηχεί 

τΟ παράπονον τοϋ σκλαβωμένου ε&νους 1 • 

Παρίσι, 1928. ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

1 Τήν ύπόδειξιν του -6-έμαtος τijς μετά χείρας μελέt"ης {>φείλω είς τόν κα-6-ηγητtΊν 

χ. Κ. "'Αμαντον, τόν όποίον παρακαλώ νά δεχ-6ft καi ιiπό έδω τ&:ς itερμάς μου εUχαριστίας. 

j_ 

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΤΟ τfjς 'Αλεξανδρέων έκκλησίας πατριαρχείον τΟ ύπΟ τοϋ Ευαγγελιστοϋ 
Μάρκου ίδρυ&Εν κα{}" Ολην τfιν Ρωμαιοκρατίαν και τfιν Βυζαντινοκρατίαν 
μέχρι τοϋ 640 μ._χ. Ώπijρξεν οντως ί!νδοξον· διότι ό έν Α!γύπτφ διa τοϋ 
Μ. "Αλεξάνδρου κα'ι των Πτολεμαίων. ειτα έξαπλω{}εlς έλληνισμΟς Επεκού
ρησεν ε!ς το ί!ργον αi!τοϋ. 'Αλλά, τών Άράβων έν Άλεξανδρεί<;< έγκαταστάν
των και τΟν ίσλαμισμΟν έπιβαλόντωy διd τοϋ ξίφους, ή τύχη τοϋ πατριαρ
χείου καl' τού έλληνισμοϋ κατέστη Οδυνηρά· καl διεσψζετο μΕν Ελληνισμός τις, 
ίδίως κατd τας παραλίους πόλεις, άλλ~ όπόσον και όποίοv fιτο τΟ έλληνικΟν 
στοιχείον, Εν ταίς δειναίς έκείναις ήμέραις, δΕν γινώσκομεν. Τότε δΕ καl μόνον 
{}d εύρε&ώμεν είς την "εύάρεστον 1~έσιν να ε'ίπωμέν τι άσφαλές, Εdν δημο
σιευftώσιν έκ τών άρχείωv τών πατριαρχείων τd έπίσημα εγγραφα έν συσχε
τίσει προς τa έν ταίς βιβλιο&ήκαις τού iίγίου "Οροuς, τfjς Πάτμου καl 
ε'ί τινος ιΧλλης μονής η βιβλιο&ήκης !διωτικi'jς η τi'jς lστορικi'jς καl έ~νολο

. γικfjς εταιρείας τijς Έλλάδος. 
ΚαtιΧ τi]ν έν !Ιάτμφ 10ήμερον διατριβήν μου (8 -18 Αvγούστου 1916) 

ένέτuχον πολλοϊ(έγγράφοις &φορώσι το πατριαρχείον 'Αλεξανδρείας κα\ δi] 
τΟν πατριάρχην Παρ-θ·ένιον Παγκώσταν καl τΟν έκείνου άνεψιΟν καl 
διάδοχον Θεόφιλον, Πατμίους Οντας και ίκανα περl αύτών dντέγραψα 
έκ τών ΠατμιακόJν κωδίκων, έν σίς καl Επιτάφιον λόγον ύπΟ άνωνύμσυ 
cΡοδίου λογίου εtς ·τΟν Εν ~Ρόδφ άπο-Βανόντα πατριάρχην Παρ-&ένιον 
(9 7/βρίου 1805) &ς καi περ\ τfjς εν Αlγύπτφ καi 'Ρόδφ διατριβijς αi!τοϋ. 

'Ο !Ιαρ&ένιος έγεννήiJη έν Πάτμφ τiρ 1735 κα\ έκλ1jiJη ε!ς τον πατρ.ιορ
χικον 8ρόνον 'Αλεξανδρείας μετ α τον Γεράσιμον Γ' τον Αέριον (1788 -180ο). 
eH Επ~ αύτοϋ κατάστασις τfjς έκκλησίας καL τών Χριστιανό>ν δΕν ήτο βεβαίως 
dν3ηρά, ώς έμφαίνεται Εξ έπιστολΎjς τοϋ Παρ8·ενίου πρΟς τΟν οίκουμενικΟν 
πατριάρχην Νεόφυτον τον Η' (3 Μαρτίου 1791) 1 

'Εν τι\> vπ' &ρι&μον 52:1 'κώδικι τfjς βιβλιο&ήκης Πάτμου σψζονται 
σημειώματα τοϋ πατριάρχου Θεοφίλου, Εξ ών Εμφαίνεται δτι δ cΕλληνισμΟς 

~ Τi]ν έπιστοληv έδημοσίευσεν ό τi}ν μονήν Πάτμου Επισκεψάμενος κατα τΟ 1911 
Δ η μ ή τ ρ ι 0 ς Κ α λ λίμα χ 0 ς έν τψ ήμερολογίφ τοϋ «ΑI.γυπτιώτου Έλληνισμοϋ 1912~ 
καί Ι.διαιτέρως, Κά"ίρον 1912 ύπό τΟν τίτλο ν: «ο1 "Ελληνες ΕΛ' Α[γύπτφ κατά η) ν Γαλ
λικijν κατοχην 1798-1801». 
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της Αlγύπτου ή το Ελάχιστος μόλις εϊς 200 όσπι]τια ι dνερχόμενος καL αυτος 
ε,~ ελεεινfl οlκονομικfi χαταστάσει, flτις Επετά{}η έπl τfjς Γαλλοκρατίας, &πη
νως φορολογησάσης τοUς <ΙΕλ.ληνας πραyματεuτάς, &ς αναφέρει ό πατριάρχης 
Παρ{Jένιος, δσης παρέμεινεν έν Αϊγύπτφ κα{t·~ Ολην η)ν διάρκειαν αύτfjς 
~1798 -1801) καi μόλις τελεuτώντσς tou 1801 &πijλitε, χάριν τijς πασχούσης 
υγείας του, εlς τΟ εύκραΕς τfjς ν1Ίσου "Ρόδου κλίμα, δπου έπl τετρ~ετίαν νοση
λευόμενος άπεδ1]μησεν είς Κύριον, ώς ε'ίπομεν άνωτέρω~ τfι 9n 7 ;βρίου 1805. 
Ά:~λ' έκ τοίi fπιταφίου λόγου τοϋ άνωνύμου Ροδίου έξάγετ~ι δη και πολιτικοl 
και δ~ιπλω,ματικ_οi λόyοι_συνετέλ~σαν εLς η)ν είς Ρόδον dπέλευσιν (ίδΕ σ. 249). 

Ο τον ι1ειον αυrου Παρ-θενιον Παγκώσταν Εν τψ ftρόνψ τfjς τών 'Αλε
ξανδρέων εκκλησίας διαδεξάμενος Θεόφιλος eyενν1j1Jη Ν ΙΙάτμω τώ 1774 
~α-l. l~l~ροάσατο μ~-θημά:ω~' ε: τε τί] Πατμιάδι καl. εν τfι Εν Σμύ~νυ~ ΣχολΏ. 
Γq;ι 1 ( 89 συναντωμεν αυτοv εν Βυζαντίφ 2, ~Απελι~ΟJν ϋστερον εlς Α'ίγυπτον 
Οπου ό -&ε"ίος ωJτοίi ην πατριάρχης, διωρίσ&η διδάσκαλος Εν Καtρω· είτα δ~ 
μ~ναχΟς κ~ρείς, προ1lχ-θη εiς άρχιμανδρίτην και τοιοϋτον συvαντώ~εν αύτΟν 
~φ 1797 «κ') Κυριακfj Ε I τών νηστειών. ΤΟν παρόντα λόγον τΟν €γραψα Εν 
ετει _αψι,ζ I υπαγορευόμενος ύπΟ τοϋ μακαριωτάtου πατρΟς ήμών και δεσπότου 
κ. Παρι'1ενίου 'Αλεξανδρείας του καl -&είου μου, Ον 3 καl 8ξεφώνησα Εν τψ 

" ι Σiιν τφ χρόνφ δμως η1Jξή'fi'η έκ Κυπρίων, Ροδίων, Θετταλών καΙ. άλλων 'Ελλήνων 
ουτως &ισ~ε σll~ερον οί έν Αίγύπτφ έν γένει "Ελληνες άνέρχονται εtς 170,000 κατό. τη,: 
σ~α<;ι~στικην τ.ου 1,9~0. Περi '~λ~ηνισμου Αίγύπτ:ου έπι{!ι Δημητρίου Καλλι·μάχου, 0: ~λλη;ες εν ~ιγυπτφ κατα την Γαλλικl)ν κατοχ1)ν 1798- 1801 έξ άνεκδότων -πατμια
κων εγ;'ρα~ω.ν, εν ΚαΊ~ρφ ~912-:-~ο.υ αύτοίί, τd εν Καί"ρφ σχολεία τών πατριαρχών 'Αλε
~ανδρειας επι τουρκοκρατιας, απο Ιωαvνικίου (1645 -1657) μέχρι Θεοφίλου ( 1816 -182.J) 
εν Έκκλησιαστικφ Φάρφ 'Αλεξανδρείας, τόμ. ΙΒ' 1913 σ. 289-304-Χρυσοστόμου 
:rαπαδο~ούλου (vϊiv μητροπολίτου 'Αfiηνών) 'Αλεξανδρινc'r. σημειώματα, αύτόfiι τοίί 
~τους ΗΗΟ, εξ.:-:· Ι.~: Π α σ 7; ά λ 1~, Ματ'fi'αΊ:ος ό •Άνδριος, 'Ait-.1901.- Γ. Ι. Κ η π ι άδ η, 
, Ελλη~ες εν Αιγυπτφ: ,σuγ~ρον.ο~ ~!·ληνισμου έγκατάστασις καi κα'fi-ιδρύματα έ'fi'νικά, 
Αλεξανδρεια 1892 και εν γενει ιδε την σειρό.ν του μέχρι σήμερον έκδιδομένοu (('Εκκλη~ 
σια~τ,ικου ~άρ~υ» κ~i τα έν Α~γύπτφ έτησίως Εκδιδόμενα i1μερολόγια ύπό λογίων <Ελλή
νω>: Εκ των ξενων εγραψαν οι Ρ. Ι. Μ. \!anslelJ, Histoire de l'Eglise d' Alexandrie 
Pan~ 1677. Rev. Joiln Mason Neale, Α Uistor}' of the Holy Eastern CJιurch. The 
Patπarchate of Alexandrίa, London 1847. Ε. Ι. Β ιι t c ]ι e Γ, The Stοιγ of tile Cburc]

1 
of Egypt London 1897 τόμ. δύο. Ρ ο r f y ri i Ο u s p e η s k i Alexandrisl,aϊa Patriarchiia 
ped: red. Chι",.M. Lopareff, Πετρούπολις 1898. Alfred von Gutschmid, Verzeί~ 
cbnιs der Patnarchen von Alexandrien έν Kleine Schriften Leipzig 1890. 

, 
1

2 Κώδ. ~άτμ. Βιβλ. ΦΚγ' περιέχων 48 λόγους παρiι: διαφόρων έπl διαφόροις 
αιτιαις, ... κ 

~ :ήν 24 7/~ρίι.υ t_ΊS9 ~ντέγρ~ψε .λόγον: .. ιγ) εις,_τl)ν αύηΊν Κuριακην (Δ' Νηστειών) 
περιlεξομολ~γησεως. Εν τελει δε: 4"0 παρων λογος εστι ποίημα Παϊσίου ίερομονάχου 
Χαζηκου του Πατμίου· τΟν ιiντέγραψα έγΟΟ ό άνεψιΟς τοίί άνωfiεν Πα'ίσίου έν Κων4 
στ~ντινουπόλει, εtς τό χωρίον Νεοχώρι», δπου ό άοίδιμος :Σακελλίων προσf!-έτει: νόει μοι 
Θεοφιλον τόν μετΟ: 'Αλεξανδρείας. 

ι 
_j_ 
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κα&ολιy.Ψ του (1γίου Ν ιr.ολάου έπ' Cί.μβfσνος &ρχιμανδρί:ι:ης Θεόφιλος .... κ η I) 
«Επl τΟ "~ωηlριον πά8ος»· Εξεφων~lftη δ παρcΟν λόγος παρΈμου τοϋ ταπει'\'οϋ 

καl έλαχίσωυ &ρχι.μανδρίτου Θεοφίλου Εν τ ψ να φ τοϋ άγίου Νικολάου ι ψ 

κατU ηΊν Πουτuυκανίαν Επl παρουσίq του μακαριωτάωυ {jμών πατρΟς καl 

δεσπότου κ. Παρ&ενίου Εν Ετει 1797 ~Απριλίου 3 1. ~Ολίγον μετα τΟ 1797 
προεχειρίσθη Λιβύη; μητροπολίτη; καl ώς τοιουως άπαντQ Εν διαφόροις 

λόγοις υπ~ αύτοU άπαγγελ{tεΤσιν -ύπογεγραμμένος. Οϋτως Εν κώδικι Πατμιακψ 

φχδ I ' .. ς I) λόγος τοϋ άμαρτωλου Θεοφίλου Λιβύης τοϋ Πα τ μίου κατα τών 

Μάγων καl του πολυ&ρυλλΊlτου Μουκάντερ iiτοι του Γραπτου· Ερρέ{}-η δε 

μετ&. την πανώλην νόσον ,αωα I Ίουλίου {}' έν ΑLγύπτφ. Έπίσης Εν τψ κά)-

δ ' ') " ' ' 'δ (' " β' Ν β ' ' ο ' " ικι φκy ... μ εις τα εισο ια εν ετει ~αω οεμ ριου κα, ημερq ς εν 

Αtγύπτφ, δ Λιβύης Θειiφιλος). 

'Ό Θεόφιλος παραμείνας μετΟ: τοίi προστάrου καl Ηείου του Παρ{}ενίου 

έν Αίγύπτψ dνεχώρησε μετ' έκείνου, πάσχοντος, εί.ς Ρόδον, μετΟ: η)ν 21 "Οκτω
βρίου 1802 2 καl παρέμειναν αύτό&ι μέχρι του -θ·ανάωυ του πατριάρχου 

~Αλεξανδρείας, συμβάντος τ'Π 9 7/βρίου 180δ καl Εξεφώνησεv ε'tς αύτΟν τΟν 

Ciνω Qη&έντα λόγον, παρόντος τοίi μητροπολίτου Γόδου ~Αγαπίου καl του 

ίεροίi κλ1lρου σύμπαντος, τών Εξ Α'tγύπτου Εμπόρων καl του Εν Ρόδψ έξορί

στου tiγεμόνος ~Αλ. Σούτσου. Έν τψ λόγψ τούτφ ό Θεόφιλος συγκεκινημέ

νος 3 καl δι' ϋφους καλλιεποί!ς καl ρητορικών σχημάτων Εξαίρει τΟ:ς το:U μετα

στάντος Ηεί.ου dρετΟ:ς καl προκαλε"ί τΟν :θρfίνον δια τfίς &ποστροφfίς: «ΠλΊl

ρεις &yαδ·ών Ίlλ-&ομεν (Εξ ΛLγύπτου) πρΟς τού λόγου σας, Ρόδιοι, γυμνοl καl 

πένητΕς νί!ν ύποστρέφομεν· δρ-8·1Ίν ε'ίχομεν ύπΕρ κεφαλης τ1Ίν λαμπάδα κατα

λάμπούσαν, ταύτην Εσβεσμένην '\;ίίν &.φίνομεν είς καπνΟν καl κόνιν διαλυδέν

τος του φέγγους είχομεν τΟν δησαυρΟν τΟν μέγαν Εν δστρακίνψ σκεύει, 

δ.λλ~ ό μΕν 17ησαυρ0ς άφανΊlς, τΟ δΕ σκεύος κενΟν τοϋ πλούτου καταλιμπά

νετάι». ~Αποστρεφόμενος δΕ πρΟς τοiJς Εν τΌ νεκρικΌ άκολου-&ί~ παρεπιδη-

1 Έν Ετει 1799 Μαρτίου 6 έρρέf}η λόγος παρό. Θεοφίλ'Ου, &λλ& δΕν σημειοϊίται τί 

Ύjτο τόtε &:ρχιμανδρίτης η μητροπολίτης Κώδιξ ΦΚΓ .... νε') Κυριακ1) τής όρ&οδοξίσ.ς. 

Καt ό Κώδιξ φμη' περιέχει λόγους του Θεοφίλου. 
2 Τοϊίτο φαίνεται έκτης lδιοχείρου του λόγου σημειώσεως λεγούσης 1804 ci.ντί 5, ώς 

λέγει ό λόγος δ Εκφωνηfiεiς ύπΟ του Ροδίου λογίου (Νεοφύτου ;), γράφοντος 1805 καl 
τοU Βρεβείου της Μ ον-ης τού d.ρχομένου dπΟ τοίί 1552 dναγράφοντος έν σελίδι 53 (< 1805 
7/βρίου 9 d.νεπωJ{}-η έν Κυρίφ ό,μακαριώτατος-,Αλεξανδρείας πάπας καi πατριάρχης 
κ. Παρ\Jένιος είς τήν Ρόδον μέ φυσικΟν #άνατον,. 

3 ~Ωστε δέν εΙ ναι ιiληfiές τΟ γραφΕν ύπΟ τοϊί Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς Κ. Ο !. κ ο ν ό μ ο υ 
τοίί έξ Οίκονόμων έν «Πανδό)ρQ.» τόμ. ΙΔ' σ. 596, δτι ό Παρfiένιος άνεχώρησεν έξ Αίγύ· 
πτου Ciμα καταληφf}είσης ύπΟ τών Γάλλων, ώς έγραψε καΙ. ό Β u ts h e r, τόμ. Β' σ. 357 
καί ό ήμέτεροςΜ. Η. Μαλανδρ άκης έν τψ έργφ: ή Πατμιiι:ς Σχολl) σ. 54, ci.λλ' άνε
σκεύασεν ό Δ. Κ α λ λ ί μ α χ ο ς έκ στοιχείων έκ Πάτμου έξαχfiέντων' ίδf; οί 'Έλληνες έν 

ΑLγύπτφ σ. 13. 



2J6 Τρύφωνος Ε. Εύαγγελίδου 

μο~ντας Αίγυπτίους Εμπόρους παρακαλεί αUτούς : «να διηγηι:tώσιν είς τΟν 
λαον τfjς Αίγύπτου πώς έκοιμ1lftη έν Κι•ρίφ ό παη)ρ αίJτώv πάπας καl 
π~tριάρχης έv μεrαvοίg καi έξομολογήσει· πώς ηi!χή&η αi!ωίς συγχωρήσας 
π~σιν έκ ψυχης, πώς έκηδεύ&η Οσίως, λαμπρώς, Ολων n'Ov χριστιανών (Ρο
διων) την προι3υμίαν, τών ίερέων την εlιλάβειαν, τοϋ παvιερωτάrου καl ftεο
προβi.Ίlτου μητροπολίτου δγίου Ρόδου ηΊν Ολότροπον συνδρομήν, του εUσε
βεσrάωυ καl φιλοχρίσωυ αi!&έvωυ Άλεξ. Σούrσου βοεβόδα τi}ν έπi rώ 
ftανάτφ του ποιμένας αύτώι• λύπην τε καl &&υ μίαν, άλλ& καl την πρΟς αϋτοU~ 
άγάπην τοίί ϋψους του} ωστε αύτοίς πάλιν διd της δυνατfjc; προστασίαc του 
ε'ίζ εύφροσύνην καl άγαλλίασιν περιστραφfjναι τΟ πέvftος. » ι ~ 

Τσιοϋτος ήν ό Παρδένιος, &; είδον οί ημέτεροι άναγνώσται εκ τ~Ον δύο 
παρατεδ-έντων άποσπασμάτων. cΗμείς, ε'ίδικώς περί Ροδιακών πραγμάτων 
άσ":ολη&έ"τες καrο ηlν διετή εν τψ Βενετοκλείφ γυμνασί<ρ γυμνασιαρχίαν 
ήμων, ίtd δημοσιεύσωμεν ένταϋίτα τΟν λόγον τού Ροδίου λογίου καl διδασκά
λου (Νεοφύωυ ;), &νrιγράψανrες καηχ ri}ν έν Πάψφ δεκαήμερον διαμονfιν 
(8 -18 Α~γούσωυ 1916) εκ τοϋ ύπ' &ριiJ. φκδ'. ... ις'): κώδικας 

<C'Q - J(: ' "δ ι: ~~ ' ~ ' '· .. ς τφ υριφ ε οι;;εν ουτω και εγε1'ετο». 

['Ιrοβ κεφ. α', 21]. 

1. Συμφορd άπαρη~όρητος, δυστυχία &ξιοftρήνητος, στεναγμοι άκατά
παυστοι, δάκρυα &:παρηγόρητα καl γνωστών και άγνώστων καl ξένων και 
φίλων και συγγεν(Ον καl δια τοϋτο &πορώ τί λογής να μεταχειριΟ'&ώ τΟν λόγον 
μ?υ, πώς λοιπΟν να άνοίξω τΟ στόμα μου να όμιλtlσω Οπου είναι κρατημένο 
με .. τiιν ~ σιωπ_fι: τfjς λύπης; πώς vd εύγάλω φωηΊν dπΟ τd χείλη μου όποϋ ή 
γλωσ~α.,μου ,ειν~ι ,δεδ~μέ~η fE τας ~λύσεις τfjς μεγίστης συμφοράς; "Επρεπέ 
μοι να εχω εις αυτην την υποiJεσιν την Δημοσ&ένειον γλώσσαν καl την εϋφρά

δειαν τοϋ Θουκuδίδοu καl τα δάκρυα τοϋ προφήτου tlερεμίου παι τότε να 
διηγη{)ώ μ8 δάκρυα καi σtεναγμοuς καρδίας τfιν κοινljν συμφοριΙν και μεγα
λωτάτην ζημίαν τών ~Αλεξανδρέων καi τtlν κατήφειαν τών προσώπων καl 
ri]ν συσrολijν rών καρδιών καi την μεγάλην λύπην rών ψυχώ• ,α;, •Ροδίων 
~ια .. την ~ωρον , καl σκλ~ραν ~στέρησιν τοϋ άει μνήστου καl άοιδίμου πατρΟς 
ημων Παπα και Πατριαρχου Αλεξανδρείας κ. κ. Παρ-&ενίου· καl ποίος τάχα 
δΕν πάσχει καl δΕν λυπείται όπου ήρπάγη Εκείνος ό λιγύρόφ&ογγος κύκνος 
c -~? ~- ~' '~ ~ ' 

οπου ετρεφετο εις πασαν αρετην και επιστημην φιλόχριστον · όποϋ η., το πτε-
~ ' ' ' ρωμενος με τα λαμπρότατα πτερα τfjς iJεολογίας με τη\' όποίαν υπερέβη καl 

ύπερηκόντισεν εl; την &ρετην πάντας τους τούτου τοϋ καιροϋ εiδήμονάς τε 
καί έπιστήμονας όπσϋ έπότισεν ώς Cίλλος Νείλος τtlν Α'ίγυπτον άπΟ τα δαψι- . 

1 
Περ~ τσίί_ έν, Ρόδ~ -&ανάτου τοϋ Παρ#ενίου ιΊγραψεν ό φίλος κα#ηγητf]ς καl νίίν 

γραμματευς της εν Παι;μφ ίεράς μονijς τοϋ ΆγίοuΊωάννοu τού Θεολόγου κ. Μ. Η. Μ α
λ α ν δ Q ά κ η ς έν τφ Ροδιακφ ήμερολογίφ, τοiί συλλόγου <Διαγόρα» 1912 σ. 165-170. 
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λέστατα; καl μελίρρητα νάματα τfjς πηγfjς τών άρετών του ; δποϋ bpώτισε τΟν 
χορΟν τών ίερέων άπΟ τας άκτίνας τfiς σοφίας του; όποϋ έκόσμησε ttlν Εκκλη

σίαν μΕ τάξιν καl εύρυ&μίαν τών ~Αποστολικών παραδόσεων; όποϋ έχειρα

γώγησε καi &νώρι'tωσε τσUς &πλουσrέρους όποϋ fισαν βεβυ,cτισμένοι είς τΟ 

βά&ος τijς &μαiJείας μ8 rijν (\άβδον τώv ευαγγελικών rου κηρυγμάτων; όποϋ 

ήτον ώς ιΧλλος όλολαμπης ηλιος φωτίζων καl δq:δουχών τ1Ίν καρδίαν τών 

πιστών μΕ τfιν Ενftερμον διαγωγην καl. πολιτείαν; όποϋ η το δλος χριστομίμη

τος καl κατ& ΧριστΟν ζών; καl ι:Ος ό Παϋλος Ελεγε: · «ζώ δε ούκ ετι έγώ, ζfι 
δΕ έv έμοi Χριστός». Καi τοϋτον χριστομίμητον καi άγρυπνον φύ.λακα τών 

ψυχών tlμών ύστερή{}ημεν· και πώς ηΧ μη -8-ρηνολογσϋμεν καί να λυπούμε&α; 

πώς να μην όδυρώμε{}α και να κλαίω μεν; ~Αλλ" δμως «ώς τψ Κυρίφ Εδοξεν 

οϋτω και έγένετο». 

2. Ό Θεολόγος Γρηγόριος &λληγορικώς ονομάζει rijν Α'ίγυπτον σκυiJρω
πήν, τώρα ναι λέγω καt έycO Οτι παρd καμμίαν dλλην φορdν πρέπει νd σκυ

'~ρωπάση καl δάκρυα ποtαμηδΟν να χύση διόtι έσκοtίσθη ό λύχνος, κατεσβέσiJη 

τΟ φέγγος, αί άκτίνες τών &ρετών &πη8αλώflησαν, τfjς πατριαρχείας τΟ έγκα

λώ!Cισμα έχάδη, τΟ πηδάλιον τfjς δικαιοσύνης, ή άηδων τfjς φιλαν-&ρωπίας η 

καλλίτερον να είπώ αϋτΟ τΟ &ρχέτυποV' ή κα&αρότης τfjς σωφροσύνης, ή 

σεμνότης, ή tlμερότης, ή ταπεινοφροσύνη, ti αίδως και ή εύλάβεια, ή σύμμι
κιος τών &γα&ών dρμονία &πεδήμησεν, Εφυγεν. co ζfjλος τfjς πίστεως, ό στύ
λος τfiς έκκλησίας &νεχώρησεν &πΟ λόγου σου. ~Ώ! πώς άπεκοιμήftη τΟ κάλλος, 

ω! πώς εκλέφttη δ στολισμός, ω! πώς αίφνιδίως επεσε τΟ <Χνδ·ος; Οντως έξη

ράν&η ό χόρως καi ro ίiν!rος έξέπεσεν (Ήσα·ίας μ' 7). 'Έσrυψεν ή πηγη τώ• 
καλλιρρόων νουδεσιών καl παραινέσεων καt έξηράν8η δ ποταμΟς τών πολυ

χευμήτων διδασκαλιών. Και ποίος να είπfj ταUς Χριστιανοiις πώς fμειναν 

όρφανοί; ποίος να ε'ίπΌ τΟν δ-ρόνον πώς έχήρεuσεν; ω τfjς δυστυχίας και τής 

άφορήτου συμφοράς; Βαβαl τών κακών &ν πεπόν&αμεν! Κλαύσατε λοιπΟν 

ύμείς οί συγγενείς διότι έχάσετε τοιοϋτον πατέρα καl δείον, οί κατα πνεϋμα 

άδελφοl καl συλλειtουργοl τΟν σοφΟν Νέστορα καt σύμβουλον <Χδολον καl 

σuγκά&εδρον, σί άρχιμανδρίται, οί ίερείς, οί διάκονοι, οί ιJπηρέται τΟν πρQ:ον 

και άγαftΟν καl άμνησίκακσν αύ&έντην. ~Αλλα και τα πνευματικα αύτού τέκνα 

Αlγύπrιοι καl 'Ρόδιοι κίχt δσοι δρ!rόδοξοι πραγματευrαl πραγματεύο"'αι ε!ς 
Ολας τdς πQλεις τής Αίγύπτου· καi Ολοι οϊ κοσμικοt τΟν κόσμον καl στολισμόν, 

τΟν φιλόπτωχον οί πτωχοί, τΟν φιλόξενον οί ξένοι, η έκκλησία την ~αλλικέ

λαδον &ηδόνα, τΟν κήρυκα τοϋ Εύαγγελίου, τΟν διάδοχον τοϋ πανευφήμου 

~Αποστόλου καl Εύαγγελιστοϋ Μάρκου, τΟν ύπερασπιστην της &μωμt1τοu ήμών 

πίστεως, τΟν συΗ.11πτορα οί όρφανοί, αί χfιραι τΟν προστάτην, λέγοντες Ολοι 

συμφώνως τΟ τοϋ Δαβίδ: ~"Ίνα τί &πώσω ό ΘεΟς είς τέλος; c0ργίσ11'Υ) ό 8υμός 

σου έπ\ πρόβαtα νομής σου• (Ψαλμος ογ' 1). "Αχ! τέiJνηκεν έκεί•ος όποu 

&πέβλεπεν είς τα ούράνια καl όποϋ με τΟν ~Απόστολον Παϋλον Ελεγεν: «οϋκ 
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Ε:χομεν ώδε μένουσαν πόλιν, άλλΟ: την μέλλουσαν Επιζητούμε\• » (κενόν). 
ΔΕν είναι τώρα ή άκω) όπου l'lκουες τΟ: ί.Ιεlα λόγια, μΊltε -lcl γλώσσα Εκείνη 
όποϋ .liτον τΟ καi1αριότατον καl λαμπρότατον άφιέρωμα τfjς άληθείας. Ποϋ 
είναι ή γλυκεία τών Ομμάτων γαλ1lνη; που εtναι ή χαριτόβρυτος δεξια όποϋ 
με την εύλογίαν τοϋ στόματος Εσειε τοUς δακτύλους της; Ολα Εκείνα νύκτα 
ητον καl δραμα καl "ξημερώνοντας Ί~]φανίσi}1]σαν· άν8η ήτον τfjς άνοίξεως 
καl Ερχομένου τοϋ χειμώνος έμαράν.aησαν. Καl έχάθη, καπνΟς καl διεσκορ
πίσ&η, άράχνη καl διεσπάσθη, Οθ-εν <<&ς δεινό: πάσχων Εναρξαι -θ-ρ1lνου» (Σο
φfα Σειριχχ λη' 16). 

3. Δίκαιον Εχεt:ε καl συγγενείς καl φίλοι κ~l γνωστοl καl lδιώται και 
ξένοι να ίJρηνολογfίτε την Ορφανίαν, τl)ν δυστυχίαν, την ζημίαν, η)ν συμφο
ράν, τfιν παντελη στέρησιν τοιούτου ύποκειμένου· διότι αύτΟς έστά-θη εύεργέ
της μου, παρηγορία μου, προστάτης μου, κυβερνήτης μου, λιμfιν σωηlριος, 
αμπελος, σuκij, έλαία καl φοίνιξ καl ε'ί tι Cf.λλο εUκαρπον καi εί1σκιόφυλλον 
δένδρον. Δι' αύτα λοιπΟν τα πολλά του προτερήματα καΙ c~δίχαιος &ποι~ανι:Ον 
Ελιπε μετάμελον»; (Παροιμιών ΙΑ I 4) και δι" αύτΟν πρέπει ποταμοl Πtκρών 
δακρύων να τρέξουν άπΟ τα 'Ομματά μου διατl <<άπόλωλε τρυγητΟς έξ &γροϋ. 
'l ι'iμπελος έξηράνiJη καi αι συκαι ώλιγώiJησαν• (Ίωi]λ Α' 11-12). Ai εtερ
γεσίαι καl αί παρηγορίαι Επαυσαν· α'Ε προσrασίαι κα[ κυβερVΊlσεις έτελείωσαν 
καl ό λιμf]V έξηράνθη. Μα δια να παρηγορήσωμεν όλίγον τας .aανασίμους 
πληγός τών καρδιών μας Uς άvrηχήσουν nlν σuμφοράν μας καl αιJτΟ: τα 
άναίσίtητα, ας &vτιβρονηlσουν καl ή ~Αλεξάνδρεια και ή Α'ίγuπrος, ΎΊ Λιβύη, 
'l Πεντάπολις, 'l Α!θιοπfα, ή 'Αφρική, το Ραχήτι, το Ταμιέτι (Δαμιέπη), ό 
Νείλος καl δλα τα Αtγυπτιαχα πελάγη καl σVν αύτο'ίς καl 1i ~Ρόδος καl rO 
'Ρόδιον πέλαγος δμοίi καl αύτΟς ό ι~ρόνος και Ciς κηρύξουν εlς δλον τΟν 
κόσμον την άν-ήκουσrον ζημίαν όποϋ δλοι σχεδΟν οί χριστιανοi έδοκιμάσα-
μεν· διότι ' 

«είς ΘεΟς ύψιμέδωJ1 , f.!ιια δ~ ?f.ζιον πατριαρχJ]α 

1jμετέρη γειιεΎ; οlδέ σε, Παρθέιπ, 

i1γγελον δ.τρείης έριηχέα Ομμα φαειιJΟιι 

Χριατιανοϊ:ς, ψuχ1}ς κάλλεσι λαμnόμενοψ 
[Jάτμο1J, Αlγύπτοv. καl CΡόδου μέγα κλέος εlσέτι και νϋJΙ>>. 

Άλλ' δταν ή ~Αγία ΤριUς 11ν 1ΊΥάπησε και Ίlv έπό8ει καl Ολα δι' &γάπην 
αύτijς τα τοϋ κόσμου τούτου ώς μάταια καl πρόσκαιρα Ενόμισε καl πατρίδα, 
ϊνα μόνον αύηlν κερδήσn, Ί\Ηέλησε τΟν έαυτ1iς λάτριν να μεrασηlση έκ τών 
προσκαίρων εί~ τας αίωνίουζ σκηνας Οπου fιχος έορταζόντων πατριαρχών' τί 
ποιηrέον; 

«7-lJ'ίκα 1/αρθεγίοιο ΘεόφροJ'Ος {jρπασε ΠJ'εVμα 
1j ΤρυΊ.ς U.σπασίως tJ'θεJ' lπειγομέ1•ου, 
πaσα μfν ο1Ίρω'ίη στρατι1) γ1]θησε'' lόγτι 
πaσα δf τώι• ~Ροδίωγ lστογάχησε πόλις», 

-~--
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~Ηρπάγη δια να συμ·ψάλλrι μΕ roUς άγγέλους ό Επίγειος U.γγελος, να 

συναυi.ίζ~ται μΕ τσUς ~Αποστόλους ό ίσαπόστολος, ν&. συναγάλλεται μΕ τους 
πατριάρχας &ς πατριάρχης, να συνευφραίνεται μΕ τοUς μάρτυρας καl να περι
χορεύη μΕ τοUς όσίους &; δσιος διότι «οϋτως Εδοξε τψ Κυρίψ καl. οϋτως 

Εγένετο». 
4. ~Ανέβη λοιπόν, ιiνέβη έπάνω εlς τοUς οVρανοUς ώς U.λλος Θεόπτης 

~ίωϋσfjς έπάνω εlς τ@ Ορος Σινά, Οχ ι δι& να λάβη, ι:Οςπερ Εκείνος τας πλάκας 
τοίί νόμου, άλλα δια να δώση την παρακατα3ήκην τijς πατριαρχείας αύτοίί 
.(iμωμον καί καitαράν. 'Όθεν ώς πιστΟς δοίίλος καl &ς τΟ δοitΕν τάλαντον 
έπαυξήσας liκουσε παρα τοϋ Παναγάθ-ου καl μισ&αποδότου Θεοϋ την γλυκυ~ 
τάητν Εκείνην φων1iν: « EV, δοϋλε &γα&Ε καl πιστ€, Επί Ολίγων ή ς πιστός, έπl 
πολλών σΕ κατασηlσω, ε'ίσελθ-ε εlς την χαρ&ν τοϋ Κυρίου σου'' (Ματ{}αίου 
ΚΕ' 23) συναγαλλόμεvος καl συνευφραινόμενος μΕ τα πάντων τών δικαίων τα 
πνεύματα: «τοuς δοξάζοντάς με δοξάσω» {Βασιλειών Α' 2. 30). Δια τοίiτο 
πρέπει να χαίρεται πdσα ή συγγένεια αύτοίί: <<δτι τίμιος Εναντίον Κυρίου ό 
i1άνατος τών όσίων αύτοU και δικαίων ψυχαι Εν χειρl Θεοίi καl δίκαιος έι:Χν 
φ8·άση τελευτfjσαι Εν άνα:ταύσει Εσται καl δτι μετ~βέβηκεν έκ τοίί f}ανάτου 
εις τi]ν ζωήν» (Σοφfα Σολομώντος (κενόν), 'Ιωάννου ιi' 24). Δια τα όποια αύτα 
δλα αποκτήματα πρέσβυν -8-ερμότατον τΟν άγαπητόν σου itείον· έμίσευσεν &πΟ 
λόγου σου &μη ώς ιεράρχης έπορεύflη ε!ς τον μέγαν ιεράρχην τών ίεραρχών. 

'Έλειψεν άπΩ την τράπεζαν &μη είς την άγγελικfιν έπροσκλή{}η. 'ΑπΟ τΟν 
κόσμον άησπάσιιnl τΟ δένδρον άμη εlς τας διεξόδους τών ύδάτων τοϋ παρα
δείσου ένεφυτεύθη (Ψαλμών Α' 3), &πο πατριαρχείαν ε!ς βασιλεfαν μετέστη· 
την πατριαρχικfιν σrο.λ1)ν έξεδύθ-η άμη την ίJεοiJφαντον ένεδύ·-&ηι όποϋ δΕν εtναι 
άπΩ .λινΟν μ1Ίτε &πΟ μετάξι καl χρυσάφι &μη άπό: «έξομολόγησιν καl μεγα
λοπρέπειαν 1 αναβαλλόμενος φώς &ς ιμάτιον» (Ψαλμών ργ' 1- 2). 

5. "Ηξευρεν ή Μακαριότης του &ς εtδ1]μων καt πεπαιδευμένος τijς i!εfας 
Γραφής να λέγη με τον Άπόστολον Παίiλον: <δσφ ό εξω ι'iνiJρωπος φi!εf
ρεται τοσούτφ ό Εσω &νανεοίiταt». οιΟ-&εν δΕν έστά{}η τόσον ψοφοδεης καl 
δοίίλος οUτε χωρις μεγαλοψυχίαν άπΩ τΟν προκάτοχον αύτοϋ Μέγαν Άδανά~ 
σιον, Οταν αύτΟς έκατατρέχετο καl έξωρίζετο άπΩ μόνους τοUς ~Αρειανούς ή 
Μακαριότης του και διάδοχος αύτού έκατατρέχετο καl &πΟ Αίγυπτίους καl 
Όθ-ωμανοUς καl Γάλλους καl ΆλβανοUς καl άπΩ τόπου εlς τόπον Εφευγε 
και Εκρύπτετο· ποτΕ μΕν εlς nlv Παλαιαν Α'ίγυπrον, U.λλοτε δΕ εlς τΟ Ραχfjrι 
καl Ciλλοτε πάλιν είς n)v Άλεξάνδρειαν καl τελευταίον ε1ς την Ρόδον <;fδων 
καl ψάλλων 00ς oL τρείς παίδες:. «Δίκαιος εl, Κύριε, Οrι Εν άληθείq. και χρίσει 
έπήγαγες ταϋτα πάντα έφ~1lμάς δια τΟ:ς άμαρτίας ήμών.>> Οϋτε πάλιν κατώ
τερος έφάνη άπΩ Εκείνον τΟ πρσφήτην ~Ιiοβ είς τfιν ύπομονήν· διότι κατα~ 

ι Κατιi παραδρομfιν ό.ντl ε υ πρέπει α ν. 
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τρεχάμενος, πιεζόμενος, &ναλυόμενος καί κατατηκόμενος άπΟ τα δεινα και 
ά\tεράπευτα πάθη τοϋ σώματός του μΕ πολλ&ς καi μεγάλας δδύνας καl συχν&ς 
άλγηδόνας, κατακείμενος έπl κρεβάτου δδυνηροϋ καi πολυπόνου καί ώς άλλος 
Σωκράτης εν τψ δεσμωτηρίφ τών Ά&ηναίων εiJρισκόμενος φιλοσοφικώς εφι
λοσόφει πρΟς τους περί. αύrΟv (ι:IJς ό υίΟς πρΟς τους φίλους αύτοϋ) περl 
ψυχfjς λέγων: «ού τΟ όρώμενόν Εστιν ό Civ&ρωπος άλλU τΟ νοούμενον». co 
Ίrοβ μιiς επληροφόρησε μi: την iJπομονήν του πώς ήτον πολλά ύπήκοος 
είς τΟν Θεόν: «Εί τα dγα&α _έδεξάμε{}α έκ χειρΟς Κυρίου, τα κακα ούχ ύποί. 
σομεν ;• (Ίmβ Β' 10). υ ·Μακαριώτατος ήμών πατΥjρ καi δεσπότης μά:ς επλη
ροφόρησε μΙ: την ύπερβολικfιν iJπομονijν καl μακρο&υμίαν του, όποίί είχεν 
είς τας καταδρομας καi δδύνας τώv πα&ών του, πώς δσrις {}έλει να γένη κλη
ρονόμος της βασιλείας τώv οUρανών, άναγκαίως πρέπει να εχη ι1πομονηv._ 
Δια τοϋτο καl μΕ r·ov Άπόστολον Παϋλον ελεγεν-: « cy πομονfις εχομεν χρείαν 

. ι να το &έλη μα τοϋ Θεοϋ ποιήσαντες κομισώμε&α η) ν επαγγελίαν (προς 
'Εβραίους (κενόν). Ε'{η co ονομα Κυρίου. Έκβάλεcε λοιπον άπο λόγου σας 
την λύπην δπου Εχετε δια τΟν dποδανόντα -IJείόν σας, τi1ν όποίαν Uπομένουσι 
μόνον έκείνοι όποϋ δΕν_ έλπίζουσιν άνάστασιν νεκρών καl ζωt)ν τοϋ μέλ
λοντος α!ώνος (Σύμβολ. πίστ.). 

6. ~Αλλ~, ώ ψυχ1l -&ειοτάτη τοϋ άειμν1lστου καl μακαριωτάτου ημών 
πατρος κυρίου κυρ(ου Παρ&ενίου, σu άλη&ώς διa τijν καθαρaν εξομολόγη
σίν σου δια τi-jν Ενωσιν όποϋ εχεις μΕ τΟν Θεόν σου, μΕ τΟ μέσον της aείας 
κοινωνίας δια τσUς κόπους καi πόνους όποϋ έδοκίμασες είς Ολον τΟ διάστημα 
τής πατριαρχείας σου, δια την ύπερβολικt)v Vπομονην όποϋ Εδειξες ύπΟ τοϋ 
δε~νοϋ πά&ους κατατηκόμενος καl όJσεL κηρΟς δ'ιαλυόμενος, δι& τιiς πολλ<Χς 
καταδρομας όποϋ ύπέμεινες, παρίστασαι τώρα πλησίον τοϋ Θεοϋ σου και 
&πολαμβάνεις τΟ: ούράνια dγα{Μ α 1lτοίμασεν ό ΘεΟς τοίς dγαπώσιν αύτόν. 
ΛοιπΟν Επιδε έξ αύτών τών ίερών καl ύπερτάτων άψίδων συ ό ούρανοβά
μωv καl εκτεινον τcΧς -&είας καί ίεριlς χείράς σου καl εύλόγησον Όλους τους 
συγγενείς καl φίλους σου. Εύλόγησον και τα Π\'ευματικα καί δρ&όδοξα τέκνα 
τοϋ ftρόvου σου, πέμπε άοράτως τιiς μακαρίους καl -&εοπειδείς ευχά_ς σου και 
είς τΟν καrα σάρκα άνεψιόν σου, τΟν πανιερ(όtατον ήμWν αύΒέντην καl δεσπό
την άγιον Λιβύης ώς τΟν κατάπικρον γεγονότα δια η)ν ύστέρησίν σου, καl 
διαφύλαξαν αύτΟν άπΟ παντΟς κακοϋ ψυχικοϋ καl σωματικοU καl χάρισαν είς 
αύτΟν πάντα τd πρΟς σωτηρίαν αίtΊlματα. Τελευταίον δΕ εύλόγει καl μετιi 
-&άνατογ, ώς ά&άνατος, καL ή μdς τους ταπεινου; καi λελυπημένους δια τΟν 
δάνατόv σου Ροδίους, ετι δf: καΙ. αϋτσUς τους καταπικραμένους δούλους σου 
καl δλον τΟ σύστημα ά''δρ&ν τε καl γυναικών όποϋ συμφώνως και μετ& 
δακρύων κρα'ζομεν πρΟς τΟν κριτή ν σου καl Θεόν: «Κύριε έλέησον! Δέσποτα, 
συγχώρησαν! "Άγιε, άνάπαυσον καl δόξασαν τ1lν d-θ·άνατον ψυχf]ν τοϋ κεκοι
μημένου δούλου σου Παρθενίου πατριάρχου καl συναρί&μησον αlιτfιν μετd 
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πάντων, τών άπ' αίώνος εύαρεστησάντων σοι άγίων, ώς ύπεράγαδος. 'Αμ1lν! 

~Εν -{έλει τοϋ λόγου άναγινώσκεται: ~αωε' σεπτεμβρίου &' καl περάι
τέρω: καl τΟ κατα δύναμιν ουκ άπόβλητον παρα τiρ Θεc'ρ. 

Μετα τi]ν νεκρώσιμον άκολου-&ίαν τΟ ίερΟν σκήνωμα τοϋ πατριάρχου 

_μετεκομίσθη είς Τρίαντα, χcόρίον δύο όSρας άπέχον τής πόλεως Ρόδου καl 

έτάφη Εν τ(!) αυτόθι ναQ) τής Κοιμtlσεως τfις Θεοτόκου, έπl δε τοϋ τάφου 

εχαράχ&η i]δε lj επιγραψl], f]nς εγένετο εξίτηλος !]δη, ποιη&είσα ύπο τοϋ 

Θεοφίλου, ώς Εν τφ κιόδικι άναγράφεται μετό διαφόρων παραλλαγών: 

Έ:π ιτύ μ β ι ον. 

Τύμ6ε, rίς δ νεκρός, Ον lJΙδογ lχεις; 

ούτος Παρθέγιος :4λεξάγδρου πόλεως άρχιθύτης 

Πάτμιος η}ι' πατρίδα, Παγκώστας δε τούπίκλη1ι 

Οi•κ lθαγε δε άλλd καθεύδει ούρανίοις θαJ.Δμοις 1. 

Διa του &ανάτου τού Παρ&ενίου δ &ρόνος τijς Άλεξανδρέων εκκλησίας 

εχήρευσεν επι 5 μijνας, ~ως ού εξελέγη πατριάρχης ό Θεόφιλος ό άνεψιος τοίί 
μεταστάντος, τοϋτο μΕν Ενεργείg τοϋ έξορίστου ήγεμόνος Σούτσου, τοϋτο δΕ 

διότι ό Παρθένιος, κατα τον κό>δικα 524 (φκδ') τijς Πατμιακijς Βιβλιοθήκης 

«άφησε διάδοχόν του τΟν Λιβύης Θεόφι.λον, δν ή Εκκλησία- φυλάττουσα τΟ 

π ρ ο ν ό μ ιο ν άπεδέξαrο κα\ προεβίβασεν». Ό Θεόφιλος &πηλ&εν εlς Α'{γυπτον 

&μα τψ προβιβασμψ, άλλa δl:ν παρέμεινεν εν τjj εδρq; αύτοϋ επι πολύ· διότι 

τψ 1808 εύρίσκετο εν Σύμη δπου, κατa τον κώδικα 523 (φκγ) εξεφώνησε 
λόγον ... λη'): «ε!ς τijν Κοίμησιν njς Θεοτόκου· ερρέ&η ό παρmν λόγος 
παρ' εμοϋ τοϋ &μαρτωλοϋ πατριάρχου 'Αλεξανδρείας Θεοφίλου εν τΏ νήσφ 

Σύμη καη~ τΟ αωη' εlς τΟν ναΟν τής Παναγίας είς τΟ Κάστρον, Οντος μου 

λειτουργοϊi. 'Ό&εν κα\ &φιλοδωρή&ημεν παρa τών χριστιανών γρόσια 500». 
Φαίνεται δ' δτι συχνάκις dπΊlρχετο είς τf]ν έαυτοϋ Εδραν, 11ν κατα τfιν έκά-

ι "Εχει δε καί tί.λλα δοκίμια τοιαύτα, έν οίς Εμφαίνεται ή τού 6:νδρ0ς τάσις πρΟς 

ποίησιν Ο.νταξίων τού νεκροϋ έπιτυμβίων, άλλ' ή Επιθυμία τοϋ ποιητοϋ ΊΊμβλύνετο: 

α) "Εθωιε δε έΒδομηκαστ(ψ tiγοντος· i'rει (sic) 
έν(~·)άτης Σεπτεμ!Jρίαv έπιφωσκοϋ1ιτος ΣαfJfJάτov 

πρΟς τοϊς χιλίοις πέ1'τε καt δκτακοσιΌις i'τους του σωτηρίου 

6) Τύμ6ε, τίς ό Ψέκυς όΊι Ε'ιιδαν εχεις ποϋ δε καΙ. π6θε1• j 

Ο δ τος 

Πάτμιος. 

Αl'γυπτΜ' λαιπΟ1• (sic) Ροδϊτοι γαία1• κατέλα6ειι 
έιι iJ και Ονήσκει έfJδομηκαστφ tiγοντι Ε'τος (sic) 
έι'(ιι)άτης ΣεπτεμΒρίου έπιφωσκοVντος Σα61Jάτοv. 

γ) 1'ύμ6ε, τίς ό ι·έκvς ό'ν Ε'νδον Ι/χεις παί 9' J} πάθει• 

"t;πειτα δi λατιησtί δις υ'jν λfξιν tuιηί) =τύμβος. 
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σrοτε &πουσίαν, &νrεκυβέρνα τοπστηρηηlς εLδικός 1• Αί σχέσεις αUrοϋ πρΟς τΟν 

τοπάρχην Αίγύπrου Μεχμf:τ- Άλfjν η σαν φιλικαί- διό η καl δώρα, Ορυζαν καl 

βούτυρον καl Ciλευρον άπέστελλεν ό δυνάστης πρΟς τΟν έν Πάτμφ, ώς έπl τΟ 

πολύ, διατρίβοντα πατριάρχην. Βραδύτερον δμως φαίνεται Ε3ολώθησαv, &ς 

έκ της έκρ1lξεως τfjς CΕλληνική; Επαναστάσεως,' ής Υιν -θερμουργΌς έργάτης. 

Τελευταία μνεία περl τοϋ Θεοφίλου ώς έν Αίγύπτφ διαrρίβονrος εlναι 

ό έν τ({) κώδικι φκβ' (522) λόγος ... μα'): «περl τοϊi μυστ:ιχοϋ Δείπνου έν 

Άλεξαvδρεί\' ιιωις' (1816) Δεκεμβρίου 16 παρ' έμοϋ &μαρtωλοϋ παtριάρχου 
Θεοφίλου)>, 'Έκτοτε φαίνεται δτι έφησύχαζεν έν Πάτμφ καl συμμετέσχε τfjς 

προεπανασrατικfjς Ενταύ-θ-α κιηlσεως. Ώς γνωστΟν δ~ €:κ τfjς ~Ιστορίας έκ 

Πάτμου καηlγετο ό πρωrουρyΟς τfjς Φιλικfjς eΕταιρείας Έ μ μ α ν ο υ η λ 

Ξ ά ν .ιt ο ς, Οστις, κατα τα- Επίσημα Εγγράφα τα έν Όδησσψ τψ 1909 ύπΟ 
του κ. Σ. Σακελλαρίου έκδο-θέντα περl Φιλικfjς eΕταιρείας, ύπfίρξεν ό πυρΊlνι 

ή ψυχη τfjς Ολης προεπαΥαστατικf]ς κιν1lσεως τοϋ Ελληνικού γένους i. ~Εκ 

Πάτμου κατήγετο καl ό Δημ1lτριος Θέμελης, περl ού γράφων ό άρχηγΟς τfjς 
CΕλληνικής 'Επαναστάσεως 'Αλέξανδρος eΥψηλάντης, πρΟς το'L1 ς Αlγαιοπε

λαγίtας εν tjj προκηρύξει αύtοϋ (8 Όχtωβρίου 1820) λέγει: ,Σtέλλω δε προς 
ύμά; τΟν παQουσιαζόμενον κύρων Δη~οlτριον Θέμελψ•, Cίνδρα φιλογενέστατον, 

Ενάρετον κα'ι δια τΟν μεγάλον του πατριωτισμΟν γνωσrΟν καL εlς έμΕ καl είς 

&:λλους άνωτέρους, Οστις εLνε προστεταγμένος να σάς ε'ίπη τοUς σκοπούς μου 

και να όδηγΊlση Εκαστον είς δ, τι παρ~ αύτοϋ ζητf:i: σήμερον li Πατρίς» 3. 
Φαίvεται δ' δτι fjτo και μέλος τfίς έν Πάτμφ έφορίας καL ώς τοιούτος τΌ 

12 'Απριλίου 1821 ϋψωσε την σημαίαν τfjς cΕλληνικfjς Έ:τιαναστάσεως έν τΌ 

νήσφ, έκφωνήσας και λόγους Ενα μεν αύ3ημερόν, fτερον δε τίϊ 1η Μα·Cου, 

δτε λέγεται δτι «ϊδρωσαν και αί. εlκόνες των αγίων rών ναών της νήσου». Οί 

ι ΤοιοUτ;ος κατCι. τΟν Κώδικα Χ τΟν UπΟ τοU δ.οιδίμου Ά{}ανασίου Παπαδοποι'ιλου 

Κεραμέως δημοσιευfl'έντα έν νaι-ia Gι-::eca sacι-a, έν Πετρουπόλει 1909 σ. 184-212 ή το ό 
&ρχιμανδρίτης Νεκτάριος τfι 4 Μαtου 1822. Πρβλ. Σ. Κ ο υ γέα Βιβλωγραφίαν εν ~Λαο
γραφίας» τόμφ Γ' σ. 277-319. Πρβλ. τδ. έμCι. .:Ροδιαχά», Ρόδqς 1917 σ. 108-9. 

2 Πρβλ. 'Ε μ μ. Ξ ά ν{} ο υ, 'Απομνημονεύματα περl τής Φιλικfjς 'Εταιρείας, 'Α6ή

ναι 1845 καΙ. τCι.ς έμftς ταξιδιωτικι:Ις &.ναμνήσεις έκ Πάτμου Εν έφημερίδι .:Νέα Ρόδου» 

(Ρόδος 1916 ιlρι&. 356 καl έντεϋ{}εν). 
3 "):δε έμiη ίστορίαν τf]ς Μυκόνου, 'Α6fιναι 1912 σ. 200. Πρβλ. κα'ι τήν Σέριφόν 

μου, Έρμοι'ιπολις 1909 σ. 123. Τfι προκηρύξει τοϋ Ύψηλάντου στοιχών ό Θέμελης διωρ
γάνωσεν έφορίας έν ταtς :νήσοις καt δη καi εν Πάτμφ, Λέρφ, Σάμφ, Καλύμνφ; Άστυ
παλαίr,ι, Κάσφ, Σύμη καi Ν ισύρφ. Αί έφορίαι αύται αί τοπικαi Uπήγοντο ύπΟ τάς γενικι:Ι

τfις 'Ύδρας, Σπετσών καl Ψαρών (Ι. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς Δοκίμιον ίστορικΟν περl τής Φιλι

κi'jς •Εταιρείας, Ναύπλιον 1834 σ. 286-90. ΊΌϋ αUτοiί Δοκίμιον ίστορικΟν τfις <Ελληνι
κής 'Επαναστάσεως τόμ. Γ' σ. 396, 463- 4). Πρβλ. καΙ. τό: έναγχος έκδοθSντα έν Πειραιεi 
{1923 καi έντεϋtΊεν), δ.ρχεΊ:α 'Ύδρας κα.Ι Σπετσών καi τό: των Ψαρών -ι;οίί ναυάρχου Νικο
δήμου καl Τ. Ε. Εύα γ γ ε λ ί δ ο υ, Ή Μύκονος σ. 201). 

Ο'ι παtριάρχαι 'Αλεξανδρείας Παρ{}-ένιος, Θεόφιλος καί Ίερόftεος. 253 

λόγοι τ;οϋ άνδρΟς σψζονται ϊ<αι δημοσιευΗήσονται ύπΟ τού άρχιμανδρίτου 

κ. Γερασbμου Σμυρνάκη, τΟν μοηlρη βίον άσκοϊ!ντος έν τΏ 'Lερ~ l\fονΌ του 
~Α γ ίου ~Ιωάννου τού Θεολόγου Εν Πrλτμφ, τοϋ γνωστού και έκ τών περl 

Άγίου 'Όρους σπουδαιοtάtων εργων (Άθijναι 1902, 1903) καl aσχολουμέ
νου άπΟ δεκατετραεrίας περι τi}ν Lστσρίαν τfjς Μονfiς τfiς μετανοίας αlJτoU 

καl περl της δλης ν1lσου Πάτμου. 

~Εκ Πάτμου ό Θεόφιλος &πήλ&εν εLς 'Ύδραν καΙ. έκεi: εύρίσΚετο τfl 13 
Ίανουαοίου 1822 1 Επειrα είς Ψαρά, τόπον τής γενικfjς Εφορίας, είτα πάλιν 

είς "Υδ~αν καl tέλ~ς ti[> 1828 2 είς Α'ίγιναν παρa tOJ κυβερνήη] tijς 'Ελλάδος 
Ίωάννη Καποδίσtρι\' (!δε εμον Καποδίσtριαν ΆΙJijvαι 1896) ζψών ti]ν ύπο
στήριξιν αlιτσϋ, διότι l}δη Εγένετο, τfι άπαιτ1lσει τοϊ! Μεχμετ-Άλή, Εκβληrος 
τοϋ -&ρόνου Άλεξανδρείας, άντεισαχ&έvτος ύπΟ τού ΟiκουμενικοU Πατριάρχου 

rοϋ Νικαίας Ίερο/Jέου η{'> 1826. Mεta to 1828 έπανέκαμψεν είς ri]ν γενέ

τειραν Πάτμον1 ύπαχι'Jείσαν fiδη καl ω!βις τfi Τουρκίq; καl ένταίi-&α έφησυχά

ζων παρέδωκε to πνεϋμα tj'j 24 'Ιανουαρίου 1833· εtάφη δε εν ti[> κοιμψηρίφ 
τfiς Παναγίας, άλλ~ ό τάφος αύτοίi ώς καΙ. τού έν Τριάντq; τfjς Ρόδου Παρ

{}ενίοu δfν διατηρούνται πλέον έν καλϋ καταστάσει. 

eo &οίδιμο; Άitανάσιος Παπαδόπουλος ΚεραμεUς Εν τΌ ύπ~ αltτοίί lιπΟ 
τΟν τίτλον Varia Gι·aeca Sacra (έν Πετρουπόλει 190!1) έκδο&είσυ συλλογft 

έρμηνευηκών κειμένων 3 περιέλαβε καl ro ύπ' &ρι/Jμον χ (σ. 184- 212) κεί
μενον: <<Τάξις &γιασμού τών ·δδάτων τού ποταμοϊi Νείλου» έκ τού ύπ' άρι

/Jμον 46 κώδικας tήc έν Άλεξανδρείιι (νuν εν Καίρφ) παrριαρχικi'jς βιβλιο

ΙJήκης, eργου tοϋ ΙΔ' αίώνος εν παραβολjj προς τον ύπ' &ριθμον 974 κώδικα 
(τού Ι ς' α!.ώνος) Σινα"ι:τικΟν (έξ ο'13 ϋ.λλοτε είχεν έκδώσει τΟ αύτΟ κείμενον έν 

επιrομϊ\ ό Ρώσσος καθηγψi]ς κ. Δημψριέβσκης). 

ΊΌ νέον τούτο κείμενον εlναι σπουδαιότατον, προτάσσεται δ~ αύrοϋ ή 

έξfίς σημείωσις: «li παρούσα άκολου{Ηα ΕφιλοπονΊl-θη μεν παρ<Χ τού μακα
ριωτάτου, σοφωτάτοu τε καΊ. &γιωτάτου πατριάρχου ~Αλεξανδρείας κυρίου 

Γερασίμου 4 τοίi μετΟ: τΟν Κύριλλον τΟν Λούκαριν (άS.ς φασιν) χρηματίσαντος, 

ι ""Ιδε Δ' τόμ. τοίί Πανελληνίου Λευκώματος τής Έflvικijς έκατονταετηρίδος. Ά{}. 

1927 σ. 174-5. 
2 Κ ατό. τ& UπΟ τοϋ Ά ν δ ρ έ ο u Ζ. Μ ά μ ο υ κ ά: τα κατό. τi)ν άναγέννησιν τijς 

'Ελλάδος, 'Α{}ijναι 1852, τόμ. ΙΑ' σ. 16 αντιπρόσωποι τijς Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου καi 
'Ικαρίας ~σαν ό 'Ιωάννης Καρπαfl"άκης καi ό Πο'fi"ητΟς Ν ικολαtδης 13 'Ιουλίου 1829 Εν 
τfι εν "Αργει Δ' έ-&νικίi σuνελεύσει τ&ν 'Ελλήνων. 

3 Πρβλ. τη,, UπΟ Σ. Β. Κ ο υ γέα έν Λαογραφίας Γ' σ. 277-319 γενομένην κρίσιν. 

~ 0-δτος ε(ναι δ έπιλεγόμενος Σπαρταλιώτης (1620- 1636), oii αΊ.νίγματά τι να 'fi'ό. 

δημοσιεύσω μεν προσεχώς εκ κώδικος νεωστi dγορασ&έντος έν Πειραιει Uπ' εμοϋ. 

ΤΟν βίον τοϋ Σπαρταλιώτη tδΕ: παρό. Κ. Ν. Σάfi-1}, Νεοελληνικiι Φιλολογία. 'Α1}.1868, 

σ. 401 - 402. Οίίτος, πρΟς Cίλλοις, συνέγραψε καl 'Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν Q η τ ο ρ ι κ η ν 
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τφ χρόνφ δμως τψ πανδαμάτορι καl άϋτη Uποπεσοϋσα συνεφftάρη μετα καl 

τίiiν tiλλων α~τού (βιβλίων;) καl σχεδον ~ρρευσε καl μόλις που διεσώ(}η μία 

αUτfjς άντιγραφη πλ1lρης πολλών τε καl παντοίων σφαλμάτων· fiν περ ό μακα

ριώτατος, 8ειότατος, σοφώτατος καl άγιό)tατος 1)μών πάπας καl πατριάρχης 

κύριος, κύρ. Θεόφιλος 1 Λιβύης (/)ν διωρftώσατο· τανϋν δΕ μετ~ άκριβοUς Επι

μελείας τε καl ζ1]λου &ντέγραψεν ό έν έμπόροις έλάχιστος Δημήτριος Βλαστός, 

ό έκ της ηlσου Ρόδου, ώς όρ&:ται, δια προτροπfjς καl παρακιηlσεως τοϋ 
πανοσιολογιωτάτοu dγίου μέγα &ρχιμανδρίτου κυρ. κυρίου Νεκταρίου καl 

Επιτρόπου τοϋ ftρόνου 'Αλεξανδρείας. ·Όftεν ot άναγινώσκοντες ταύτην εϋχε
σιtε ύπερ 1]μίiiν. Έν Αtγύπτφ τjj δ' Μαtου 1822. Ό έλάχιστος γραφεuς 
Δημήτριος Βλαστός' 2• 

Έν τέλει προσίJετέον δτι πρΟς τΟν Θεόφιλον Εγραψεν έπιστολ1)ν ό Ε-θνο

μάρτυς πατριάρχης Κφν/πόλεως Γρηγόριος Ε' 3 τού δε Θεοφίλου έπιστολαl 

σψζονται Εν τινι καταστίχφ τοϋ Εωυς 1769- 1838 &ν1lκοντι τψ Συμαίφ 

λογίφ Ν. Δ. Χαβιαρ(i' καl τφ λογίφ Κ. Παγώνη 5. Προσέτι σι[>ζονται έπι

στολαι και τοίί Παρ-8ενίου καl πρΟς τΟν Παρ·Ηένιον άπευ-8υνόμεναι 6. 

Ό τον Θεόφιλον διαδεξάμενος ε(ς τον πατριαρχικον {}ρόνον 'Αλεξαν

δρείας 'Ιερόιtεος έγενν1){}η έν Κλεινοβiρ, πρωτευούση χειμερινfί τοϋ δήμου 

Χαλκίδος παρ~ Άσπροποτάμφ τοϋ νομοίί Τρικκάλων μετα τα μέσα τοϋ ΙΗ" 

αίώνος. Τ ψ 1802. άπαντώμεν αUτΟν Επίσκοπον Ζητουνίου, 00ς έπιγραφ1l τις τοϋ 
έν Άλμυρφ ναού τοϋ 'Αγίου Νικολάου λέγει. Τ ψ 1819 &παντίiiμεν α~τον Παρο
ναξίας, mς &ναφέρειαι ~ν τι νι πατριαρχικφ έγγράφψ τφ 1820 μέχρι τού 1824 
f]ν Νικαίας, τφ δε 1825 7 προεχειρί~θη πατριάρχης 'Αλεξανδρείας &ντl τοϋ 
Θεοφίλου, διατελέσας τοιούτος μέχρι τού 1844 (προ τijς 24 Σεπτεμβρίου), δτε 
ό Εν Κα'ίρφ "Έλλην πρόξενος Επεκύρωσε τfιν δια-3ήκην αUτοϋ, &ποκειμένην Εν 

τfi βιβλιο{}ήκη τijς έν Άλμυρψ Φιλαρχαίου έταιρείας «'Όθρυος>. Ό "Ιερό-

καλώς γεγραμμένην μετ' έπισωλfις πρΟς τΟν βοεβόδα ν 'Ιωάννη ν Κωνσταντίνου της Ούγ· 

γροβλαχίας, ιiπ:οκειμένην άλλοτε έν τfi βιβλισδήκu τής Μητροπόλεως· Ρόδου, ώς λέγει 

ό Ι. Σ α κ ε λ λ ίων έν Πατμιακfι βιβλιοfiήκu (Άfi'. 1890 σ. 203). ΊΌ χειρόγραφον τούτο 
εϋρηται νίίν παρ' ιδιώτη έν Ρόδφ μετ' εικόνων, τας τοϋ ρήτορος διαφόρους {}έσεις καi 

τα σχήματα ύποδεικνυουσών. 
1 Φαίνεται δτι τΟ χειρόγραφον τοϋ Στtαρταλιώωυ Εκομίσ6η είς Ρόδον -ύπό τοϋ 

αύτόflι άποa-ανόντος πατριάρχου 'Αλεξανδρείας (t 7/βρ. 1805) Παρflενίου. 
' Τό γένος τοϋτο έκ Λίνδου καταγόμενον σ$ζεται ετι Εν Ρόδφ, Βuζαντίφ καί Άλε

ξανδρείq;. Πρβλ. 'Εκκλησιαστικόν Φάρον 'Αλεξανδρείας 1910 Ε' σ. 365. 
8 Έξεδόfiη ύπό Δ. Καλλιμάχοu έν Έκκλησιαστικψ Φάρφ 'Αλεξανδρείας τόμ. I' 

1912 σ. 226 iξ. 
4 Αύτό-&ι τόμ. Θ' 1912 σ. 389. 
b Αύτό{tι τόμ. Ζ' 1911 σ. 345 έξ. 
6 Αύτό'fiι τόμ. ΙΔ' 1913 σ. 461, 381-4-. 
1 Γερασίμου Μα ζ αρά κ η, Πατριάρχαι 'Αλεξανδρείας σ. 118- 122. 

i 
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&εος, ά~·1lρ λόγιος ό\ν καl φίλος τών γραμμάτων, τfi 111 Δεκεμβρίου 1829 
Εδωρήσαzο δι" Επιστολfjς (σφζομένης παρα τ'fi αύτfl έταιρείq; μετα καl άλλων 
έγγράφων αUτοίί Εκ δωρεάς τών έπ' άνεψιQ άνεψιci:ιν αUτοίί Ι. Γερακοϋ καl 

Κ. Ι. Νάσιου έκ Τρικκέρεως) προς τοuς γαμβροu; α~τοϋ Γ. Κουμπουρέλην 
και Α. Δημητρίου άπευftuνομένης πρΟς δε καL πρΟς τοUς Επιτρόπους τοU 
ύπ' αUτοϋ έν fτει 1802 Εν ~Αλμυρ(ί> ίδρυftέντος ναοϋ τοϋ eΑγίου Νικολάου 

(Οτε ητο Επίσκοπος Ζητουνίου και ύπ" αUτΟν ύπήγετο ό CΑλμυρΟς), σημαντι

κΟν ποσΟν πρΟς πληρωμ1lν τών διδασκάλων ~Αλμυροϋ, ύπfρ ών φροντίζων καl 

δια τΟ μέλλον Εδωριlσατο μέρος τών είς αUrΟν ύπΟ τfjς Κοινότητος Οφειλομέ

νων χρημάτων, λαβΟ,ν μόνον τjj 4 'Ιουνίου 1829 2.402 γρ. καl 35 παρ. Ζνα 
&.γορασ\3ώσι κτήματα fκ tών προσόδων tc'OY όποίων νQ: μισ-flοδοτώνται Οί 
διδάσκαλοι· άλλ' Εdν f1Υοράσί1ησαν η ου άγνοοUμεν καl 'ίσως έν τψ κώδικι 
τfjς Άλεξανδρέων Εκκλησίας άναγράφεταί τι 1• 

cO "Ιερόθεος πλfιν τijς έv "Αλμυρiρ σχολής διέθετο καl έκ τίiiν 75.460 
γρ. t<Ον &ναγεγραμμένων εν τfi διαih)κη α~τοϋ τijς 24 Σεπτεμβρίου 1844 
δι& κοινΟν διδάσκαλον τfjς Εν Αίyύπτφ σχολfις, ύπ' αύτοϋ ίδρυίtείσης, τΟ 1/

3 

τίiiν προσόδων μύλου &ντl 25.000 γρ. &γορασθησομένου. 

ΤΡΥΦΩΝ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔ!ΙΣ 

καfJηyητψ;. 

1 Τiιν έπιστολην και τα περί ΊεροΟέου σχετικιi ίδε έν τφ Δ ε λ τ ί φ τής έν Άλμυρψ 
Φιλαρχαίου έταιρείς 'Όilρυος, 'A{I-, 1901, τεϋχ. δ' σ. 30·4. 
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I 

ΟΙ ΡΑΛ(Λ)Αl 

Α 

1. Έν τ ψ εUρεί γεωργίφ, Οπερ -&αυμασίως καλλιεργεί ή "Εταιρεία 

τ<(\ν ΒυζαντινcΟν Σπουδc'Ον κατατί-θημι οLφ τρόπφ ίιπέδειξα έν τfι περl 

Λασκά(>εων προηγηitείση πραγματείς.ι μου καl τα περl Ραλ(λ)ών σημει

ώματα ταϋτα. Ούκ δλίγα μεταξV τούτων ηvτλησα Εκ τοϋ &νεξαντλήτου ~Η μ ε

ρολογίου (Diariuω) ωϋ Εν Τυβίγγη γηραιοϋ γραικολατίνου κα{}ηγη

τοϋ Μαρτίνου τοϋ Κρουσίου (1526- Φεβρ.1607), δπερ ~π' iJρ. καi γρ: 

l\ιflι 466, 1·- 9 εν τΥι πανεπιστημιακ[j βιβλιο&ήκη φυλάσσεται, ώς αt εtς τας 

οtκείας σελίδας τών ύπ' Οψιν μου τόμων παραπομπαl μαρτυροϋσι. 

2. ΤΟ χειρόγραφον εlναι χαρτψον, άπαρτίζουσι δ' αUτΟ Εννέα έv 

δλφ τόμοι π ο λ υ σ έ λ ι δ ο ι, τετάρτου συν1Ί-θους σχήματος συγχρονίζσηι στα

χώματι έσταχωμένοι, &παντες καl κατάλογον τών περιεχομένων εχοντες, ει καl 

ούτος &τελ1lς, πρόχειρος καl" iJ. τ α κ τ ο ς, ώς αύτΟς ό Κρούσιος αύτΟν Ονομάζει 
(Index Ciτακτος). Έκ τών χιλιάδων σελίδων tών τόμων τούτων, ή 

γνωσηl Turcograecial, ή Gerή1anog·raecia 2, τα Σουηβικα 

Χ ρ ο ν ι κ α έν μέρει 3, καl αύτα τα Acta et Scripta Tl1eologoru1n \Nirteln
bergensium et Patriarcl1ae Constantinopolitani D. Hiere1niae 4 εν τισι 

καl μικρότερά τινα φυλλάδια προfiλ-&ον, δ.λλ~ ετι μένουσι πρΟς -συμπλΊlρω

σιν τών γνωστών ίκανα καl πολλD: δι~ 1iμdς Ενδιαφέροντα. 

~Εκ τών έννέα τόμων, οί δύο τελευταίοι, ό VIII Ciρχεται &κριβώς, δ.ιt-εν 

λήγει ό VII, ijτοι &πο τfίς 19 Σεπτεμβρίου'-ήμέρας τών γενε{}λίων τοίi Κρου
σίου- τοϋ 1598 καl περιέχει καl τCtς τού 1599 σημειώσεις εLς 718 σελί~ 

δας, ό δε τελευταίος, δ VIIII, τα aπομνημονεύματα τών έτών 1600 καi 1601 
έν σελίσιν έξακοσίαις μόνον, του τελευταίου τούτου ετους μάλιστα καl ίδία-ν 

1 Basiliae, 1584, εtς μέγα σχijμα. 
2 'Επίσης, 1584, » 'Εν έλληνιστl. 'ΙΊρωελεγείφ δ Ούόλσκιος &ποκαλεϊ τα 

δύο ταίίτα &δελφα βιβλία Τουρχελλάδα και Γερμανελλάδα. 

~ Francfurt, 1595- 1596. εlς μέγα σχημα εν τ ρ ι σ ί τόμοις. 'Εν τούτοις τοίς Χ ρ ο ν ι

κο τς άνεϊίρον (σ. 776) τήνδε την σπουδαίαν σημείωσιν: Σεπτεμβ.16 (1581) a1Jso1ui opus 
Turcogr: et Gerιnanograeciae supeι·ioribιιs tenψori}Jus coeptuιn έ ν ί καλά μ φ 

χη..,•είφ. 
4 Francfurt, 1584, εΙς μέγα σχfιμα, δίστηλον. 

ΕΠΕΤΗΡ/Σ ΕΓΑΙΡΕΙΑΣ 8ΥΖΑΝΤ, ΣΠΟΥΔΩΝ, ί:τος Ε'. 17 
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φέροντος ~πιγραφ1)ν τήνδε: Ephemerides Μ. Μ. Crιιsii in an11uιn 1602 
Tybinκae anno aetatis suae 76. L [aus] Deo» 1. 

Άλί/1. πρΟς τfi πλουσιωτάrη εΊς περιεχόμενα ταύτη συλλογΌ πρέπει οίο

νεl δέκατος τόμος ϊνα προσγραφη καl εrερος κώδιξ ύπ~ άρ. καt γρ. l\1h 
198, tOίi αύrοίi σ;:Ίiμαrος καi όμοίοu περιεχομένου, φέρων επιγραψfιν JYJ. 
Crusii Diaι-iuιn ab anno CIJ IJ C. Ό κιΟδιξ ούτος, ώς άλλοτε ύπέδειξα, 

&μελέστερον γεγραμμένος καl δΊ1 ταχυγραφικώταrα διαφόρους &ριι~μήσεις 

Εχων, &ις δ ύπ" &ρ. καi γρ. Mb37, &τακτος ι1εωρητέος 00ς συμπλήρωμα τfjς 

δ λ ης ταύτης τοίi πολυτόμου CH μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ σειράς &μεσος, πρΟ του -&ανά
του 2 του Κρουσίου. 

~ο κώδιξ ούτος, ό τόσον πολύτιμος είναι δι& την πσλυ με ρ η, συνεχή 

κ α{} η μ ε ρ ι ν ή ν, π ο ι κ ι λίαν τοϋ περιεχομένου οϋχl καl τόσον εUχρησως. 

<Ο fJέλωv ϊνα Εν αUτψ Εργασ&fi δεν Εχει πρΟ αύrου συνεχfς κείμενον οl:ουδή

ηνος Uποκειμένόυ, δπερ δύναται ϊν~ άναλόγως καl μεταχειρισfJfιι άλλα διά

φορα fJέματα πολλάκις Εν μιQ. καl τfl αUτfι σελίδι Επάλληλα μετα παρασελιδίων 

Ενίοτε εις dλλας σελίδας Ίiγουμένας η καl έπομένας παραπομπών ύποβοη-&η

τικας και Εν ξέναις γλώσσαις. Έν μι~ λέξει, ή συμπύκνωσις τfjς γραφής, 

ή Εκτακτος καl ήμελημένη ταχυγραφία, ή Επιτομογραφία, η 'ιδιότροπος, 1\ν ό 

, Κρούσιος πρΟς Lδίαν χρήσιν και εUκολίαν μετεχειρίζετσ Εν σπουδfi πάντοτε 

γράφων, 1i άνάμεικτος πολυγλωσσία - έλληνικ11, λατινική, γερμανική, Lταλικη 

-1i ποικιλία τών ί7εμ<itων, άνακόπτει τΟν έργαζόμενον και Εκνευρίζει τΟν άνα
γνώστην, καfJ·ίστησι δΕ τ1)ν περιγραφfιν το·U περιεχομένου καl την &ναγραφl)ν 

τών Εν αύτψ {}εμάτωv κατα τάξιν δυσχερη. 'Απαιτείται χρόνος, Uπομονιl 

και έπιμονη καl ίδιάζουσά τις σrοργ1) πρΟς nlv ίδιότροποv Εργασίαν καl γρα
φfιν τοίi Κρουσίου. ΑUτοι ούτοι οι τελευταίον έ γ γ ύ τ ε ρ ό ν π ω ς τα χειρό

γραφα τοίi συμπολίτου αUτών έξετάσαvτες Γερμανοl όμολογοίίσι δημοσίg die 
bunte 1\-Iannig·fa]tigJzeit des In1Ιalt·s καl Οτι sie sind se11f sclnver zu 

lesen, αύτσi ot Εμπειρότερον τών πραγμάτων Ολων καΙ Επιμελέστερο'' Εμού 

προσκείμενοι. ~Εν γ{νει είπείν τα χειρόγραφα τοϋ Κρουσίου άποrελοVσι διό: 

την tσι:ορίαν τοίi 16°υ αLώνος καl τών τής Ά ναγενν1l σε ως χρόνων πηγην 

ε!δ>jσεων ποικιλωτάτων, eine F11ndgube der politiscll· KirchliciΊ-!itera
risc1Ίen Geschichte der Renaissancezeit 3, ηώς ό TΊ1.Reinaclι μετεγλώτ-

1 'Εν Φ είς τήν ιiρχήν τοϋ έτους 1596 (iiτοι τ: VII σ. 559)"! γράφει: Anno CI~HJ 
XCVI a me Μ. Martino Crusίo, Tubingensί professore annotata quotidie de rebus 
gennanicis, graecis et aliarunι gentίum et de rebus pι-ίνatis. 'Εν όνόματι τfις Πανα

γιωτάτης Οείας Ενιαίας τρισυποστάτου Τριάδος, άμήν». 
2 Έκ τοϋ κώδ: τούτου Εκγράψας έδημοσίευσα τΟ: cπερi Κοττουνίων" €ν τfι 

5Οετηρίδι τού Ε. Φ. Συλλόγου (1914) σ. 279 .. 287 σuμπληρών τάς έν τοϊς τ: Δ' καί ΣΤ'. 
tοϋ Μακεδ. Ή με ρ ο λογίου καί τά έν τψ Ν. 'Ε λλη ν ο μ ν ή μ ον ι τ. Β' κα'ί Ζ'. 

3 I\fy·stakidis1 «Excet·pta Crιιsiana» παρit Sch&feι· 1915, Jena. 
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τισε τΟν. γερμανιστl. τότε γραψέΥτα τοιούτον όρισμόν μου είς τfιν γαί,λικfι\' 
εύμορφώτ-ατα (cc'est ... vraiιηent un tresor, on plutδt une n1ine de 
tresoι·s>>, δτε, άχριβά'>ς πρΟ τριαΥ.ονταετίας! έδημσσίευον τα περl Κρουσίου 

έν τjj Revue des Ε. c;,.ecques (1898 σ. 279) έν Παρισίοις 1 προς πληρε
στέραν διαφ(6τισιν τών περL Κρουσίου. Περιεργότατον π. χ. Οτι αύτη η 
Grande Enc;oclopedie δΕν εχει καταγεγραμμένον τΟν 1'Ίμέτερον Κρούσιον! 
&λλU τΟν φιλόσοφον, άγνοούντων τοjν συντακτών Οτι ό 1lμέτερος Κρούσιος 
i1το καl φιλοσοφώτατος1 Οτι καθηγηηlς {ι)ν εν τψ Πανεπιστημίφ καl τα 
έλληνικιi χαl τfιν ρητορικην διδάσκων παρηκολούίtει μετ~ Επιμελείας τfι διδα
σκαλίq τών φιλοσοφικών τού συναδέλφου αύτοίi Ί α κ ώ β ο υ Σ χ ε κ κ ίο υ 
(Scl1eghius 1\ Sc!Jcckius + 1587) δν έν δημοσιεu1Jέντι όπ' έμοjj σuμπλη
ρώματι (Tιιrcogι-aecia 1 σ. 44β-447) «πάνυ φιλόσοφον! ού οUδεl.ς βέληον τα 
>>"Αριστοτέλους καl Πλάτωνος έπίσταται καl εξηγείται» 2 Ονομάζει. 

Είναι άνάγκη ϊvα ένταί,-θ·α δηλώσω λεπτολόγον -λεπτομέρειαν ύπ" αύτού 
τούτου τού Κρουσίου σημειουμένην, Ίlν διό. τΟ περίεργον τοίi φιλέλληνας 
διδασκάλου έν τοίς χειρογράφοις μου συνεκράτησα καl άναγράφω: εκ τού 
χειρογράφου φιλοσοφικής ~λ ης έκτων μα1Jημάtων tοϋ Sc!Ίegk: «τjj 12 Α~γού
»σtου τolJ 1567 δΕ;ν παρευρέ{}ην έν tfl &κροάσει τοίJ μαftΊlμαtος, 
»&τε γάμους Εορτάζων fιν έν ~Εσσλίyγί) (_-νϋν Esslingen) μετ<~ 
»τρίτης παρ1Jένου Και'!αρίνης Φιτσχερίνης> έξ ής καl gνδεκα 
τέκνα έγέννησε. ΠεριστατικΟν τfjς βιοτfjς τοϋ Κρουσίου πολλό. 1lμάς διδάσκον. 

3. Καl &κόμη dξιον απορίας Οτι τα τύποις εκδεδομένα εργα τοϋ Κρου
σίου μεγάλα τε καl μικρι'ι δ/;ν f]ξιώ1Jησαν σπουδαίου βιβλιογράφου &κριβο-

1 -Einen Ueberblick ίibeι- den vie1seitigen Inhalt des Tagel)nches bat W. Gδtz zn 
geben νersucht« "· Εlναι εtς τ&ν έπιμελ&ν βιβλιοφυλάκων τf}ς Τυβίγγη ς, όστις τίi έπι· 
μόνψ καt ιJ.όκ,·φ εtσηγήσει καl Επιστασίq. τοϋ σοφοίi κα6ηγητοϋ κ. \V. Sclιnιid βοη
'6-ούντων τ&ν μετεχόντων toϊi φιλολογικού φροντιστηρίου φοιτητών, χορηγίq. τών κυβερ
νητικών καi πανεπιστημιακών άρχ&ν και έπελήψ6-η της άντιγραφης απο έτ&ν τοϋ &κε
νώτιιυ τούτου {)-ησαυρού (Liteι-atur Beil: tl. Staatsanzeiger f.: \Vίirttenberg .1921 σ. 322 
κ. έ.) Εtναι 6.νάγκη ϊνα προσράψω tίi σημειώσει ταύτη δτι καtό. Πρότασιν τοϋ καD-. της 
'Ιστορίας Busch τφ 1908 έκ κληροδοτήματος τΟ Πανεπιστήμιον προεκήρυξεν άγώνισμα 
ύπΟ τΟν τίτλον «Die Diarien <1. Μ. Crusius (1559-1607) sinrl anf Jnbalt, Qne1len 11. 

]1istor. Ven\'eι-tbar};eit kritisclι zu nntersnclιen». Καίτοι τΟ Επα'Οί.ον ή το 50 καi πλέο'\' 
άγγλικών λιρών ούδεμία έργασία ύπεβλήftη καi τΟ ι:iγώvισμα Επειτα μετει:ράπη. 

2 Μυστακίδου, Geωιanograeca, 'ΚΠ, 1922 σ. 47 48. ΚαΙ Liebleι-, Oratio 
funebris de vita .. , Nobilissinιi .. viri D. Jacobi Schegkii, med: et philosophi sunιmi 
prof: .. in Ac: Tubingensi, T)'bingae, 1587 σ. 45 είς 4ον 1 έν Φ ό Κρούσιος διό. τΟν 
υtωνΟν τοϋ διδασκάλου αύτοϋ καΙ. ό>ραϊον έλεγείον Εχει. 

"Ορα 'Αριστοτέλους ό.ντίτυπον παρΟ. Κρουσίφ έν,Μυστακίδου, "Εν-&' ό.ν: 
σ. 78. Καl περιγραφi}Υ φιλοσοφικού πολυσελίδου χειρογράφου τοϋ Κρουσίου παρc'χ S i g
\vart, Ein Collegintn Jogicntn (1890, 4ο έν Τυβίγγη) i111 XVI Jahrlωndeι-t. 'Όρα 

καιωιέρω § 7. 
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λόγου; τακrικοϋ έπl τών δεδομένων του οποίου ό ζητών τι δύναται rνα στη
ριχ&fι. ΑύτΟς ό l\ιJ:oser, ό τί.μιος καl έπιμελfις εtς την γερμανικfιν μεταφράστης 
τών Annales Suevici καi σuνεχιση]ς αiJτών μέχρι τοϋ 1733 (Francfurt) 
δΕν κατώρ-&ωσεν ϊνα συναποκομίσn Εν τψ προλόγφ πλ1lρη τινα κατάλογον 
τών ~ργων τοϋ γηραιοϋ τi'jς Τuβίyγης διδασκάλου, αiJτος δ εγγύτατα τοίς 
χρόνοις τοϋ Κρουσίου άκμάσας 1• ~ο δΕ Brunet πολλdς τών Εκδόσεων αύτοϋ 
καl &γνοεί, περl ϋ./J..ων- δΕ καl ϋ.λλα λέγει 2 έπιμένω δf ϊνα φρονώ Οτι οίJτε ό 
βίος τοϋ ύπΕρ τΟν ήμισυν αtώνα πολι•ειδώς έργασ{tέντος Κρουσίου προσ
ηκόντως έξηλέγχ&η οuτε 1J βιβλιογραφία περi των Ι!ργων αuτοϋ αυστηρώς 
1iκριβώ&η. ΔΕν Εκτείνομαι, Εγραψα καl κατα τΟ δυνατΟν έκίνησα την προσ
οχην τών ξv Γερμανί~ φίλων, ούχl δμως τών 1Ίμετέρων, οϊτινες Επρεπεν ίνα 
δείξωσιν Ενδιαφέρον, &φ' oV Επρόκειτο περl ήμετέρων πραγμάτων καl δΕν {}d 
έπανέλ-&ω. 

~a μακαρίτης Legrand, δτε κατα ~ΙαΥουάριον του L889 Επεμπέ μοι 
ε!ς Τυβίγγην δοκίμια διa τf]ν περl Ζυγομαλών έργασίαν, &νεχαιτίσ/ίη προ 
τών &ποκαλύψεών μου· δΕν 1ι&έλησα ϊν~ &ποκρύψω &π~ αύτοϋ νεώτερα 
εύρήματα καl δfι τιi έκ Στουτγάρδης αύτόγιjαφα, ϊνα φανώ έπιδεικτιών ημέ
ραν τινα και καιvΟ: εtσφέρων .. .-'Έγραψα αύτψ: d:πήντησέ μοι: Vous etes 
victiιηe de ιηοη indiscretίon a cause de votre bon coeuι·: je ne vou
lais pas abuser de votre ob1igeanse: δτε δε άπέστελλον αύτι'ρ δλον τεϋχος 
δεδεμέ\•ον πρΟς έκλογ1)ν Εγραφέ μ οι τfι 22 Μαρτίου τοϋ αύτοίJ Ετους: Si mon 
insatiabilite ne vous paΓaissait pas depasser toute n1esure, alors ... je 
publierai integraleιηent ces ~ocuιηents qui ont un grand interet ... J e 
ne connaissais pas la vie d'Emile Poι·tus je vous suis tres reconnais
sant de m'avoir signaJ€e. 

4. cO Κρούσιος και~-· έκάστην πρΟς τfj ήμερομηνί<;:< έσημείου τfιν ήμέραν 
της έβδομάδος δι' &.στρονομικών σημείων καl την μετεωρολογικiJν κατάστασιν 
της ή μέρας, τΟν καιρΟν ·- die.,, plu ν ίο, sereno, l1umido, sic satis sereno, 
die nivaJi, nebuJoso, 11UΠ1ido Ventoso, frig-idissin10 κλ. κλ., tδίως κατα τΟ: 
τελευτα'ία Εtη έπεμελείτο τfjς συνη-θείας ταύτης, εlτα δ' έπελαμβάνετο τών 
καit' εκαστα, πολλάκις &πΟ τών όνείρων άρχόμενος, ώς έν τfi περl Λασκάρεων 
μελέτη μου ~δειξα. 

cH τών itεμάτων ποικιλία κρατεί πανταχοϋ. 'Εν γενικωτάταις 

1 'Εν τψ προλόγφ καί τφ βίφ τοϋ Κρουσίοu φίιλλ. c : Crusii Schrifften .. , seynd 
m~ines ':Vissens. 

2 
1\f.anuel du Lib:raire et de l'amateur de livres: Sκδ. πέμπτη, τ. Β' σ. 434 Paris 1861. 

'Ολίγα τινό: Sγραψα περi τijς σ;τάνιος τών Εργων τοίι Κροuσίου έν τfι περί Λ α σ κ ά
ρ ε ω ν πραγματεί11 μου ένταϋ6α. 

r 
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κατά τΟ δυνατΟν~ γραμμαίς συμπτύσσω τα τοίi π_εριεχομένου τοϋ CΗμερο

λ ο y ί-ο υ -~oύrou. ~Εν αUτψ γίνεται λόγος: 

περ l ftεολογικ<7Jν- {}ρησκευrικών, κηρύγματος. καλενδαρίων, 

περl πολιτικών: π. χ. λlartii 17 [1590] Bellum Persarum et Turcarun1 
inter se adltuc durat ... 

Septen1b. 18 [1596] l1aben die Tίircken, Erlaw [Έρλαυία] berennt: 
et 20 sept. mi t aHer n1ach t darfίir gezogen ... mit ... et Cigalla. 

Hispani et Anglae &ντιπαραοκευαl bellicae. [1597] καl ο~τω κα&ε
ξi'jς :) καl έν σχέσει προς τijv &ρησκευτικ>]ν Μεταρρύ&μισιν 

(Ά ν τ ί&: Όρ&οδόξων- Καλβινιστών, 'Ιουδαίων, Χριστιανών κλ.) 

περ l Εκκλησιαστικών είδικώτερον (τί σημαίνει: Εκκλησία Ενοριακή, σταυρο

πηγιακΊl, πατριαρχιχΟν κατάστιχον, μεrόχιον, χαράτσιον κλ. κλ. Qua

lis liber sit ή ίερa δπλο&ήκη ;) 
περ ι πατριαρχικών, 

π ε ρ i βασιλικών ο'ίκων «τίνες περίεισι ;» 
π Ε- ρ l 'ιστορικών καl γεωγραφικών (Έκ-θ·έσεις ... ) 
π ε ρ l φιλολογικών χα\ γλωσσικών (Λεξιλόγια) 

π ε ρ l βιβλιοflηκών.. ("Ο ρ α Κ α τ αλόγου ς αuτών Ίjδη δημοσιευflέντας ... ) 

π ε ρ i βιβλιογραφικών καl χειρογράφων κωδίκων- έξ &γοράς 11 εκ δανεί.ου
π ε ρ l ΙΊ8ών καl έ&ίμων- 'Εκδόσεις δυσεύρειοι, μοναδικαί -
π ε ρ l δείπνω,·, lδίων τε καl Επισήμων:- ύποδεικνύεται &κόμη δ ι~ d ρ ι 8- μ ώ ν 

ή Ι!έσις . έκάστου δαιτυiιόνος έν τίj παραλληλογράμμφ τραπέζη.! 
(Tisclωrdnnng-): 

π ε ρ ι βιογραφικών ξένων καl έαυtοϋ: 

περl οtκογενέιακίδν αύrοU-περιέργων dληflώς Ε\' τισι-γάμοι· αUτΟς ήτο 

τρίγαμος-γενν1Ίσεις, Cισitένειαι: «cO σοl έπονομασ-θεlς 

«Θεοδόσιος, δν έ{}·άψαμεν ένfl ήμέρtt δεϋρο έπανfjλδεν 

'ό &γαπητος Γερλάχιος τjj 11 Δεκεμβρ.» 1. 

Θάνατοι έν τ: ν τοϋ Diariun1 π: χ. ύπάρχουσιν Εξαίρετα έξάμετρα 

Επιγράμματα έπL τψ &ανάτφ της itυγατρΟ.ς αύtσϊi, Virginis Ptιrcheriae, 19 
annorum aϊο et corpore pulchι-ae, χριστιανικώτατα αϋτοϊi τούτου τοϋ 

Κρουσίου, &λλαχοϋ δΕ έν προηγουμέναις σελίσιν έπL τ'fi &σ-θενεί<f αύτης 

άπαντςί 1l σημείωσις «τfjς {}. Πουλχερίας εμμηνα ούκ Εχούσης, νόσος». 

5. Τί δΕ Εχει τις εtπεϊν περl τι'Ον έξ Ολων τών έλληνικώv μερών προσερ

χομένων τψ ελεήμονι χα\ φιλανflρώπφ Κρουσίφ ε!ςΤυβίγγην 'Ελλήνων, βοη

.fl·είας χάριν καl σωτηρίας; Οί πολλοl ούτοι έπι.σκέπται έγίνοyτο δεκτοl καl 

1 Έκ τών τ ρ ιών τοίιtων σειρών, τ ρ ε ι ς &μεσοι είδ1lσεις έξ έπιστολijς τοϋ Κρουσίοu 

ΠρΟς tΟν Θεοδόσιον Ζυγομαλάν ιγΊ ιiπρ. 1079 11φο6-'. άνέκδοτος (νομίζω) αϋtη. 
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έβοηl3οίiντο ού μόνον χρηματικώς, &λλα καl ή\1ικώς. Έξ αυτων ό Κρούσιος 

έμάν{}ανε τα κατ α την Ά νατο/-1'1ν προβάλλων αUτοίς Ερωτήσεις διαφό

ρους λε:τ:τολόγους, εLς δ.ς ένίοτέ τινες τώ:v Επισκεπτών, έδ.ν ήσαν ούχl αναλ

φάβητοι και δλως d.μα&είς, έγγράφως ιfι αlο)σει .αύτοϋ κατέitετον έν ε'ίδει 

απαντήσεων ποιχίλας πληροφορίας, έν αίς πολλαl χρησιμώταται. τας πολλδ:ς 

Ο.λλων διηγ1)σεις αύτΟς ούτος &νέγραφεν, συνεξετάζων τα συστατικα αύτών 

γράμματα, &τινα καl δι~ άντιγραφfjς διέσωσεν ήμίν, συντάσσων καl άπαντή

σεις 11 και άναλόγως τώv· προσώπων και αύτΟς U.λλα συστατικα έγχειρίζων 

1i τα πρωτότυπα μεταφράζων εLς η)ν γερμανικ1lν 1) και λατινικi]ν πρΟς εύχο
λίαν τών περιπλανωμένων χριστιανών. ~Εκ τών δημοσιευομένων έν τil <'περl 

Λασκάρεων~ μελέτη μου καl τfi «περl Ραλ(λ)ών» πληροφοριών τών διαφό

φων τούτων έπισκεπτών μανθάνομεν τα κατ~ αUτοUς πολU 1) Ολίγον, τα της 

προελεύσεως αUτών καi τfjς άνc't ηΊν ~Εσπερίαν περιοδείας. ~Εξηκολούitουν δε 

Υνα προσέρχωνται μέχρι του 1606 (Κοrτούνιοι 1605) cp1ιιres Graeci, qui 
ad tηe 1\1. Crusiun1 Tγωng·ae venerunt, quil)us eJeeιnoS)'Πaιη ab 
Universitate inιpetravi 1 διότι τψ Φεβρ. τού 1607 άπεβίωσεν είς ήλικίαν 
81 ετών. 

Πολλαl τών σημειώσεων τούτων κατέχουσι συνεχείς σελίδας, 11 συνεχί

ζονται εν aλλη σελίδι ( = aλλη 1]μερομηνί<;χ), aλλαι iiπαρτίζουσι, δύναμαι 
εlπείν, Εχ{}έσεις, ώς 1l πρΟ πολλών Ετών γνωσ8είσα τοϋ έκ Πάτμου ~Ιακώ
βου του Μιλοήτου καl δημοσιευΗείσα 2, 1i τοίi Λεοντίου τοϋ 

Κ υ π ρ ίο υ>> ccτου μα81lμασι καλοίς κεκοσμημένου» περl πατριαρχικών σπου

δαία ά ν έκδοτο ς, α ύ τ ό γ ρ α φ ο ς, πρΟς ταίς πολλαίς (iλλαις σημειchσεσιν, 

αίτινες έγνώσΗησαν ύπΟ toU ταίiτα γράφοντος 3, ή τού ~Α ν τ ω ν ίο υ "Ι εν ι

σχίου, Κοριν{Ηου, Νεοπάτρας πρεσβυτέρου, πρΟ Ετους σχεδΌν δημοσιευ

Ηείσα έπl τfi 45n έπετείι:ρ τfjς ίδρύσεως τοίi τfjς Τυβίγγη ς Πανεπιστημίου 4 

τού 'Αλεξάνδρου Τρουκέλλου ex Gypri Nicosia 5 καl aλλων. 'Έκllε
σιν δύναταί τις ί:να δνομάση τα περl τfίς εLς Τυβίγγην καitόδου τοϋ Δ α ρ-

1 Κώδ. :Mb 37. "Ο ρο. καi Sc 1ι ηι i d, Verzeicl1nis c1. gτ Handsc1ιJ·ifteJΙ, Tίibingen,σ. 72. 
2 ΎπΟ Σπυρίδ. Παπαγεωργί.ου, f:ν Παρνασσο\1 τ. ΣΤ' (1882) σ. 632-642. 

Πρβλ. Μ :ystakidCs, R. Ε. Grecques, 1898 σ. 297. ΙΙροστειΊείσ-&ω Οτι ό Μ. ίη Patmo 
insula natus et in Milo edncatns. Ό Κρούσιος εΙχεν άλληλογραφίαν μετιi τοϋ &.γρr_ιμ

ματωτάτου Μιλο"ίτου γ,αί κατά τά έτη 1587 καi 1588, ώς έξιχνίασα. Τφ 1591 έγραφε τφ 
Κροuσίφ Ζκ Ποσνανίας (=Posen). 'Εν τfι πλουσίq: Συλλογίj, τίj Caιnerιιriana, ωϋ Μονά
χου εiiρον καl αϋrόγραφον πρΟς τΟν Ίωακεiμ ΚαμεράριοΙ' (τΟν Β'.) εtς Νυρεμβέργην 

διεufiυνομένην έκ Πάτμου τψ Όκταιβρίφ 1588. 
8 Έπi τfι Είκοσι..r-τενταετηρίδι Κ. Κόντου (1893) σ. 148- 156 κ. έ. 

"'Diaria, 1596-1597. Tίίbingen 1927. 
5 Ή έκθεσις έν Κ υπ ρ ίq. Δ ι α λ έ κτφ έχει ύποκεiμεΙ'Ον τΟν ήρω·ίσμΟν τοϋ Μ α ρ

μ ορά, δσι;ις strenιιus Graecus ιlνδρειότατα ιlντετιi!,{}η τοϊς Τούρκοις. Πρβλ~ έν δέκ.α 
σειραίς ταύτης περίληψιν έν Α u η al. S u ev ί c i, ΙΙΙ, 780. 

τ 
1 
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μ α ρ ίο~, πωλητού καl καλλιγράφου χειρογράφων, τοϋ ~Ε π ι δ α υ ρ ίο υ, περl 

ού εγραψc. τίi έμl! παραχωρήσει, δ μακαρίτης Legrand κα'ι μετα είκοσαε
τίαν καl δ τιΙς γραμμας ταύτας χαράσσων, έχrενέστερον έπl νέωΥ είJρημάτων 

στηριχθεlς ι. Έπίση; .πραγματείαν δλην, ίστορικήν, δογματικην δύναται κάλ
λιστα ϊνα συναπαρτίση εκ τε έκδεδομέ"ων και δνεκδότων δ τα τής Επισκέ
ψεως, πρώτης καl δευτέρας, τcί)ν άρχιεπισκόπων, πρώτης Ίουστινιανης 

~Αitανασίου, διαδόχου τοϋ Γαβρι1lλ καi clερεμίου τοϋΠελαγονίας καl 
Περλεάπου, δστις κα\ κατιJ. το 1587 ε!ς Τυβίγγην σuν τψ ΓαβριΊ)λ ηλΙΙεν. 
'Ο Κρούσιος jussit eos conscribere suas συμφορας (VII, Diar1uιn) 2 

τα της δευτέρας ταύτης έπισκέψεω; έξ έμών δημοσιευμάτων έγνώσ{}ησάν 
πως &λλιΙ ;ωιlζουσιν έξεργ~σίας καl ούχl Ολίγων προσι1ηκών 3 άνεκδότων. 
Περl έκδεδομένων καl μ1Ί τοιούτων Εκτενών σ11μειωμάτων έκ τών χειρογρά
φων τοίi Κρουσίου δΕν Εκτείνομαι· τα ύποδεικνυόμενα μαρτυροϋσι τΟ-ν πλοίi
τον τών εlδήσεων τΟ:ς όποίας έπιμελtlς έρευνητης κάλλιστα δύναται ίνα στα

χυολογήσ1J καl εLς τάξιν διευκρινήση καl &ποκατασηlση. Τών Ά{}ηναίων 
άναγνωστών χάριν προστίΗ-ημι δτι έκ νεωτέρων Ερευνών καl &ναγνώσεων 
Ο.ριστα συμπληροίiνται τα l)δη ύπΟ τοίi φιλτάτου μοι τών ~Α&ηναίων tστοριο

δίφου &καδημεικοίi κ. Δ. Καμπούρογλου έκ τιΟνΣουηβικ{Ον Χρονικών 
(σ. 798 καl τού Β'. τόμου) εν τοις Μ ν η με ίο ι ς ( r. Β'. 210) δημοσιευ8έντα 
περl τοϋ ΚΠολίτου Κωνσταντίνου τού ~Αστέλλα και Μανουi]λ τοϋ 
Άitηναίου. Tfi 27 Aug. (1586] !Jot"a nΊeι·idiana ciι·citeΓ Xa a Mart: 
Lucio (Mollis MaΓtin.) qui ante pοι·taιιι Ν eccaricaιn custodiebat ', 
egτessns suιn. Et duos lιos Graecos, Constantinun1 Constantinopoli
tanωn, 'atque Ειηaηιιeleιη Atl1enienseιη, introduxi d01ηu111 n1eun1. 
Οί Duo (~raecί εφερον καl συστατικα τών πατριαρχών CI ε ρ ε μίου καl Θ ε ο.
λ 1l π τ ο υ, &τι να έν άκριβεί άντιγράφφ σUν Ciλλαις είδήσεσιν εύρον 5 ~ύχl 
δλίγαις. ~Εκ τούτων, γεύματος δίκην, άναγράφω μόνον δτι ot δύο ούtοι 

έπισκέπται «έξηγιlσαντο τψ Κρουσίι:ρ τινα έκ τοϋ Κουροπαλάτuυ ούχl δμως 

Ι Legrand, Notice Riografiqne, 1889. 242-247, και M)·stal{iclis, Excerpta 

Crιιsiaηa έν FestscllΓift fίir Sclιiifeι- 1915. -
:J Revιιe des Ε. Greccjues, 1898 σ. 29'ί- 301 έκ τοϋ VII τ. τοίi Diarinn1 είλημμένα. 

'Η κατΟ: τfιν 31 Α.Uγούστου τοίί 1587 είς Τυβίγγην έΙ' πομπfj ε'ίσοδος τοϋ Άχριδών καi 
τi)ς ιιεγαλοπρε;τοί:tς αUτοϋ συνοδείας μετΟ: κλητήρων κλπ. βαθεϊο.ν ένεποίησε τοίς Γερμ~
νοίς έντύπωσι 1•. Ό Κρούσιος μεταξit αλλων λέγει ~ ... παρ' έμοi έδείπνησαν ... ·vana 
locιιti SUlllllS.» Ό π α τ ρ ι σ. ρ χ η ς Άχριδών έδωρήσατο τ φ Κρου(Jίφ π ρ ο σό ψ ι ο ν. 
Καθ' έκάιηην συνεζ{jτουν περi. διαφόρων. Καi εtς έ π ίση μ ο ν γ ε ϋ μ α παρεκά-θισαν, 
"Ορα καi Α η η. S ιι e ν i c i, ΙΙ σ. 802. Την περl αlιτών βιβλιογραφίαν Ο:λλοτε. 

3 Α ύ τ ό {} ι, έν R. Ε. Gι-ecqnes. 
4 ["Οσrις έφύλασσε (Εφρο!'ιρει) τi]\ πίt/,ην την πρΟς τΟν Νέκκαρον ποτ:αμ(η• Ι'ε~ο:σαν]. 
δ Δημοσιευfil'ιπονται ε,. Χωρ<"iJ ύπό τοϋ κ Δ. Γ ρ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο ι>, ωΊτφ ασφα-

λισθέηι δικαfφ. 
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?λα, διότι ενια καl αVτοL δεν κατενόου~ ((exμosuerunt ιni[l1i] q[ttae]dam 
ι η Cnropalate: sed ιni[lιi] no[n] oia [ =omnia] intelligunt». καl οτι 
«Athenae, πόλις έσrL μεγαλείτερη &πΟ τfjς ΑVγσύσ-ι:ης». 

6. ~Εν rij ποικιλίq τών έν τοϊς χειρογράφοις {}εμάτων, περl ής άνωτέρω 
ώμίλησα, δΕν πρέπει δλως διόλου έν σιγfi ϊν~ &νηπαρέΜtω κεφάλαιον ούχ 
1lrroν Ενδιαφέρον τΟ περl κηρύγματος τοU ftείσυ λόγου καi τΟ περl τfjς 
γλώσση;:, έν fι τΟ Κl]ρuγμα δέον ι να γίνη tαι καl περl τού ιJποκειμένου, δπερ 
πρΟς ώφελιμωτέραν τοU Εκκλησιάσματος διδασκαλίαν δέον ϊνα προτιμdται. 
"ΕπρεΠε τΟ ftείον κ1lρυγμα ϊνα γίνηrαι είς δημώδη γλ(Οσσαν η είς κα&α
ρεύουσαν; Διότι έκ τών Εξακριβώσεων τού Κρουσίου &ποδεικνύεται.δτι κατό 
τοUς χρόνους τούτους ο)μιλείτο 1) έλληνικ1Ί κα&αρωτέρα έν ΚΠόλει η &λλα
χοίi καi fν αUτfl &κόμη τfl πόλει tών ~Αι<lηνών (corι·uptissin1a At1IeniS). 
'Έπειτα δΕν πρέπει ϊνα λησμονόJμεv Οτι oV μόνον Θ Κρούσιος τα μέγιστα 
Ενδιεφέρετο δια τΟ Κ11ρυγμα 1 dλλα καl δ Γ ε ρ λ ά χ ι ο ς. eo τελευταίος μάλι
στα, θ·εολόγος, έφημέριος της Γερμανικfις πρεσβείας καl μετα ταίίτα καflηγη. 
nlς Εν η{) Πανεrι:ιστημίφ της Τυβίγγης παρευρίσκετο κατα τα κηρύγματα 
roU πα τρΩς Ζυγομαλα καl dλλων {}ε ο κηρύκων Εν τε τ φ πατριαρχικφ ναψ 
[τ1'jς Παμμακαρίστου] καl r.$ τijς Χρυσοπηγijς εν Γαλατq.. Ό πατηρ Ζυγο
μαλdς Εφερε καl τΟ μέγα δφφίκιον τοίi μεγάλου έρμηνευτού τών {}είων 
Γραφά'η.ι 2 παρίστατο δΕ καl αUrΟς Ενίοτε είς τα κηρύγματα τοU Γερλαχίου, 
Εφ' οί; μετα ταίίτα καi συζητ1lσεις διεξijγοντο. 'Ίσως άξιωΗ& προσεχώς ϊνα 
φέρω είς φώς ανέκδοτον λόγον μεταξU U.λλων του πατρΟς Ζυγομαλά Επl τfι 
έορτfl της ΌρΗοδοξίας, περl ι1ν άλλοτε Εγραψα είς ifnα μη ακουόντων λαλή~ 
σας, μη καταδεξάμενος 'ίνα μεταχειρισι<lώ Επιτηδειότητας, δι' ίΧς Επιτήδειος 
δΕν έπλάσθην s. 

-7. ΊΌϊi λόγου δf προσπίπτοντος περl τflς έκτάtου πολυγραφίας 
τοϋ γηραιοϋ τijς Τυβίγγης διδασκάλου σημειοίiμαι τον vπ' &ρ. 300 χαρτψον 
κώδικα τijς ΕΥ Σtουτγάρδη Βιβλιο&ι]κης. Ο~τος εκ 424 σελfδων τετάρτου 
σχήματος ίδ ιόγραφος φέρει την Επιγραφην <<Acta decanatωn suorun1 
in Diario consignata)> εlναι δΕ καi δι" ήμάς χρήσιμος. "Επίσης τΟν έν τfi 
α~τjj ΒιβλιοiJήκη tπ' &ρ. Ί'lιeol. Νο 57 κώδικα είς μέγα σχijμα, α~τόγρα·-

1 Π ρ β λ. δσα Επl τούτ:φ σuνηρμολόγησα διά τιlς Ό μ ι λ ία ς τοϋ Κρουσίου E·v τfj 
«περί Λασκάρεων" μελέτυ μου Ενταύθα. 

~ Turcognιecia, 497. Festo Pascbalis 1576 .... (<a Patriarcba creatιιs est μέγας 
έρμφ•εuτiJς τών Θ. Γραψ(ϊη•. Μ y s t a 1.:: i d e s, Η ... Etηdes σr. 1898. σ. 285. Π ρ β λ. 
ι'itιTιιr·cogr. 203, 197 καl περί-τοϋ κηρύγματος τοϋμοναχοϋ Ματθαίου .. , 
m~naclιus .η οι~ in<1octns». Ό Γερλάχιος φαίνεται δτι δΕν εUρίσκετο ειι; πολU τρυφεQό:ς 
σχεσεις προς τον Ζυγομαλίiv. 

J Μετ:ίτω ό βουλόμενος τό.ς τ ρ ε τ ς σειρό.ς τοί.i μικρού π 'ρ ο λ ό γ ο υ /-'OU εtς τα ε μα 
Germano- gτaeca. 
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φον, έχ.: 1568 σελίδων ύπ' αUτοίί τούτου 1'1ριΗμημένων, οίi η Επιγραφή: Loci 
comιnunjs p1Ίilosop1Ίici Λf. I\fartini Crusii Tybingae professoris 22 
Νο'· 1573. "Ο κώδιξ φιλοσοφι-κοίi μΕν περιεχομένου άλλα καl ποικιλίας χρη
σίμου ουχl Ciμοιρος. ΤΟ δΕ πλfι&ος τ{i)ν Επιστολόηι; 1 

8. 'Εκ τciJν λεπτομερειών τών μικρών 11 τιί)ν μακρών σημειωμάτων 11 
" " 1' κ ' ~ , , - - ; 

και έκ-3-έσεων, Cλς διέσωσε'\! ημίν ο καΛος ρουσιος απ αυτου του στοματος 

τών είς Τυβίγγην προσελι~όντων αύtψ δυστυχών ~Ελλήνων καl άπΟ τών 
πιστοποιητικών Επισιlμων τε καl μιl τοιούrων, εσ&" δτε καl πλαστών, &τινα 
αύτσL προσfΊγον, μαν3-άνομεν Οτι l1σαν ι~ύματα αίχμαλωσίας πολέμου, 
άρπαyfjς, καi πειρατείας, ητrς έλυμαίνετο τijν Μεσόγειον κατα τοUς χρόνους 
τούτους καl τΟ Αί.γαίον καl διεvηργείτο συστηματικώς. Οί έπισκεψάμ_ενοι τΟν 
Κρούσιον ώρμώντο- fκ nlJv η1σων τοίί Αίγαίου, Εκ Κύπρου πολλοί, έκ Κρή
της, Εκ Θιlρας, έκ Μυτιλιlνης, έκ Κερκύρας, έξ ΆΗηνών, έκ ΚΠόλεως, έκ 
Θεσσαλονίκης, έξ Ίωαννίνων, έξ 'Άρτης καl ϋ.λλων μερών, Εζήτουν δf· λύτρα, 
ϊνα &:πΟ χειρών άνόμων λυτρώσωσι τοVς οίκείους αϋrών, Επi τούτφ δΕ περι
ιlρχοντο τi1ν 'Εσπερίαν, "ίνα συλλέξωσι τΟ συμφωνηΗΕν ποσόν, &ς Εκ τών 
κα{}-' έκαστα φαίνεται. 

Οί δυστυχείς Ciπαξ ε'tς τι'ι δίκτυα τών άγα-&ών τούτων άvδρώv Εμπλα
κέντΕς ύφίσταντο κλιμακηδΟν παντοίας άτιμώσεις, ύπεβάλλοντο είς κράτησιν, 
είς βαρέα εργα, περl cΟν δΕ\' είναι ένταϋ&α δ λόγος 2• Οί οίκείοι αυτών παν
τοίους μετεr.ειρίζοντο τρόπους πρΟς άπαλλαγ1lν καl ρύσιν τών αίχμαλώτων 
Εχέγγυα δΕ ζ ω ν τ α &σφαλfj κατέλιπον πρΟς &σφάλει αν τών συμφωνηilέντων 
λύτρων, δι~ α αί άνα τΟ:ς χριστιανικCις χώρας περιοδείαι αυτών καl ζητείαι 
καi αί τών Ελεών συλλοyαί, διότι Εκ1lδοντο κ α l τ η ς ·,μυχικfjς αύτών σωτηρίας. 

~a ύπομονητιχΟς άναγνά>στης παρακαλείται &κριβώς καl δια τΟ σημείον 
τούτο, γνωστΟν U.λλως τε, ϊν' &ναγνψ καl τα πρόχειρα συi:ηαηκα ηίJν παrριαρ

χών, &τινα δημοσιείJΟνται έν τfl μελέτη ταύτη, Εν οίς περl εύσεβεία; λόγος. 
'Εν ταίς α!χμαλωσίαις τcίηι χρό\'ων τού~ων δf:v ύπάρχει άνάπαυσις σώματος 

καl ψ υ Χ'l ς. 
'Εκ τοϋ ίστορικοίΊ παιδομαζcδματος έπισήμου τε καi άνεπισ1lμου 

1 'Όρα π. χ. τΟν Εν Στουτγάρδη cod. IIistoΓicί fol. &.ρ. 603. 

2 'Εν λεπτομερείαις περιγράφονται τά βασανιση)ρια τώv αlχμαλωτιζομέ\·ων Εν ~uy
χρόvοις βιβλίοις. ToU f1 ν ω ν ύ μ ο υ. Tractatιιs de moribus, condi~ίonibus et ~ιeq,uιt!a 
Tnrcarnιη. Toii Schiltbeι·ger J. δ &rr:O τοϋ 1476-1866 δέκα καi f:ν\·εα &ριΟμεϊ εκδοσεις, 
τοU JJ ο η i c e r ιι s, ,.τnrcicae Historiae* (1578) Εν ψ de Graecorum et Arιnenioruιn 
pietate erga captiYOS (σ.109) καΙ ά.λλαγερμα\'ιστί· διά τοiις άyοραστός ψυχών καί σωμri~ 
των. 'Αλλό παραπέμψω μεν είς τήν «Κωνσταντινούπολιν» τοϋ χαριεστάτου Σκα ρ λ ά.τ ο u, 
είς τός οiκείας σελίδας. 'Α β ρ~ τ. π α ζ ό ρ· Γ ε σ i ρ π α ζ ά ρ (άγορΟ: γυναικών· αtχμα
λ(ότων). τα όνόματα τιί)ν π α ζ α ρ ι {ί) ν τούτων ούν τίj εrσαγωγfl τώ\' νεωτέρων ιiρχών 

τ-οU JtΟλιτισμοϋ άνήκοuσι σήμερον τfi Ίστορί\(, 
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παράδειγμα άναφερόμενον παρό: τψ εί,σεβόφρονι Κρουσίω dπλότητι μΕν 
τρόπων &υ.α καl αUστηρq: φιλαν{}ρωπίq: διαφέρον καταλέγω 'ενταϊΥ&α ι. 

<-:"Όrε κατα 'Ιούλιον (5) του 1587 εk Τυβίγγην ένεφα·\Ιίσ{}ησαν Ενώπιον 
τοϋ Κρουσίο~ πάλιν δύο "Ελληνες (duo Graeci) ό 'Ιωάννης Δόνδης 
{Dondes) εκ Κρ_ήτης (εκΧανίας,ε'ίωυν Κυδωνίας)καlό Μαχουμέτης 
Παπαδάτος έκ τijς 'Άρτης {Άμβρακίας) janizarus procenιs καl τα κατ' 
αUτοiις διετραγφδησαν, ό y ι α ν ί τ σ α ρ ο ς ό ε ίJ σ ω μ ο ς, ό "Ηπειρώτης έγγρά
φει ό Κρούσιος, ου μόνην παρεκάλεσε άλλα καl ΕΠέμεινε (orabat instabat
que) ϊνα βαπησθfl, βεβαιών Οτι δΕν Εrυχε πρότερον τοϋ σωrηριώδους 
βαπτίσματος. ΠαρcΧ τοϋ μητροπολίτου ΠελαγΌνίας είχε'\• έλληνιστl παρ~ 
αυr\φ συντεrαγμένον μ α ρ τ υ ρ ι κ ό ν, δπερ αυτη λέξει έμαρrύρει: ({δ τι υ π η ρ ξ ε 
»~εν εύ~εβών γεννητόρων υlός o'iδf Τούρκοι lfλαβον αύτΟ·ν έξ 
»αγκαλων μητρικών βίrι: καl δυναστείrι: ν1lΠιον Οντο: κrιΗ~δ 
»f:{}ος,·Εστιν αUτοίς τού λαμβάνειν χριστιανών παίδας διd για
»ν ι τ ζ α ρ ο υ ς pro είς γιανιτζάρους». Καίτοι fjτo ε'ίκοσι κα'i δκτω έrών καi 
ώς γι~νίτσα~ος καl έν έκστρατείg κατα τών Περσών VπΟ τΟν ϋπατον βιζί
ρην τον, και ,φονευflέντα έπολέμησε, δΕν έλησμόνησε κατα τας τfjς τύχης 
περιπετειας και δοκιμασίας τΟ ρέον έν ταίς φλεψlν αύτοϋ αίμα καl έμφρό
νω; περi της &παλλαγfίς JΓρονοη8εLς πρΟ τοϋ Κρουσίου έξετασίtεις έπι
μ,ε λ~ ς :_α τ~ ς ~-ρ η σ κ-ε ία ς έβαπτίσ&η τfι 20 Α ιJyούστου μετ α τΟν έσπερι
νον εν τφ ναφ της Τυβίγγης άσφυκτικώς UπΟ πλ1lfl·ους πεπληρωμένου, UπΟ 
διακόνου έλληνιστl (gτaecis verbJs) και &νομάσ1~η Κ 0 σ μ ας 2. 'Εν tαίς τοϋ 
~ρ~υσίο~ σελίσι περαιτέρω δΕν ετυχεν ϊνα νεωrέραν τινα ε'ίδησιν περι αUτών 
ανευρω. ~ .π.απαδιiτος Κοσμάς εi.χε δραπετεύσει οVαι δ' αύτφ συλλαμβανο
μένφ fngιtιvιs nιιιltiplex poena, φέρεται παρα Loniceι·o (ενtt·' άνωτέρω 
ύποσημ. 2• τί]ς § τω)της.) 

<Η μήτηρ ~Εκκλησία γλυχύτατα δέεται Uπfρ νοσούντων, καμνόντων, α ί χw 
μ α λ ώ 't ω ν. Πρώτον πανLΟς χριστιανοϋ εργον, διδάσκουσιν οΙ. άγιοι πατέρες 

_ 
1 
"?ρr: κ~ί ,Α η~~ :ιl e ~ S 11 ~ν i c i, τ. Β' σ. 802. 'Η ει'Jσεβης σειρrl τών νεομαρτύρωι·, 

t<?ν. δια tΙ,j\' αγιαν πισην υποσταντων μαρτυρικόν θr.ίΛ'Ο.t<Η' πρό τijς 'Επαναστάσεως εΤναι 
ουχι μικρα. 

2 

Έr. προτέρων προητοιιιασμένος διι:l τι] ι• ίερrlν κολυμβ})θραν O)v τ1jν κατηχητικ1),, 
διδασκαλίαν δΕν διέλιπε κα{}' έαυτόν dΛ•αδιδασκόιιενοc "Αί~ωc <ε ο" σ' ' ' -, , , · , _. . '' .. υντρσq:;ος αUHJU 

? Κ ρ :1: Δ ο ν δ,η ς ;αίνεtαι ,δη Εβοiιflει :αυτφ ιiφοίί καί παιδείας τινΟς ό:μοιρος δΕν 
ητο. Ίουrο κατεχω εκ σημειωματος αύτοίί τού Κρουσίου γράφοντος εν σπανιωτάτφ 
μοναδικφ βιβλίφ τοϋ 'Α π ο λ λ ω ν i. ο υ ('Ενετίησι, 1564) ύπ' &ρ. καΙ. γρ. Dkj είς 8ον 
Ειβλ. Τυβίγγης δτι ούτος φιλανflρωπότατα πολλάς λέξεις τού κεψέιιου ήρμ_ή
νευσε. ;ο βιβ~.ί?ν τ~ϋτο ύπέδειξα τtρ μακαρίτη Ι .. e g r a η d, ώς καί τι να άλλα άγνωστα, 
περιεληφ{}η δε εν τφ συμπληρωματικψ 4 τόμφ τijς BίbJiogι·. HeJICnique ΙΕ' _ ΙΣΤ αίώ 
νος σ. 107. "'Ορα καt σ. 440 ιοϋ 3οιι τόμου διΟ: τΟ "Α ν {}- 0 ς Χαρίτων. 
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δπερ καλύπτει πλtϊi:tος άμαρτιών, εlναι τΟ ψυy1]ν έξαγαyείν άπΩ 

&σεβείdς.τε και δουλείας, ο έστιν εκ fiανάτου έξαγαγείν .. » αίχμαλώτων 
δ' &νάρ'ρυσις προτιμοτέρα πάσης Ciλλης ειJποιfας» δια τοίiτο πάς 
χριστιανΟς τήν Εν ταίς ψυr,αίς ψ&οραν μέγιστον Εttεώρει κακόν. 

Ε 

9. <Ότε προ ετων πολλών άπεφάσισα ϊνα Επι τΟ αύτΟ περισυλλέξω τα 

διάφορα και «περι Ραλ(λ)ών, σημειώματά μο~ δΕν εlχον ύπ~ Οψιν τfμι Ι.στο

ρικΊlν πραγματείαν τοίi έλλογίμου καfJηγητοϋ κ. rt.A. Χ. Χαtζfι » «O't <Ραούλ, 

<Ράλ, ~Γάλαι., έκδεδομένην κατ& τΟ 1909 καίτοι καl εLς αύτΟν τΟν τυπογρά
φον ε\ς Kitrchlιain είχαν άπorα1Jij εκ Μονάχου (1913). Ό ε~γενης τυπογρά
φος οUτε έγ\•ώριζε ποϋ τΟ &ξιόλογον τοϋτο βιβλίον πωλείται, οίJτε που δ συγ

γραφεUς διαμένει. Έ<iν εlχον τα έν αύτψ Uπ' Οψιν, -&α 1~1δυνάμην ϊνα κατ' 

αύτα ρυ&μίσω την Εργασίαν τών παρ" έμοι σημειωμάτων, Cirινα καl έκ χει

ρογράφων κατείχαν, καl μ1l κοπιάζω διά τινα μέρη έπ' άδtlλοις. Προσετί3ουν 

μόνον δτι εν άρχαίψ περιοδικiρ, Φπερ τίτλος Μύρια "Ο σ α (1869) άπαντ(i 

διατριβη περl τοϋ βαπτιστικοϋ Ονόματος «Ράλης» τοϋ μακαρίτου Ι. Σκυ

λίτση.» 

Καl tαϋτα μΕν οϋι:ως. 'Αλλ' ηύτύχησα ένταϋ1~·α, έν τψ έρημητηρίφ μου 

διάγων και μακραv καl αιJτώv τών έμών βιβλίων τελών ϊν' άποκηlσω την 

σπουδαίαν μελέτην τοίi κ. Χ ατζfj καl τοϋτο τfj πρόφρονι μεσιτείrι: τοϋ 

δτρηροϋ γεν. γεγραμματέως της 1]μετέρας 'Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέ. A~τiji 

λοιπΟν Οφείλεται, τfι γνώμη και τοϋ λογίου συγγραφέως καl τfι είδήσει αύτοU, 

ή δημοσίευσις των Ολίγων σημειωμάτων, άτι να εUρίσκει περι «Ρ α λ (λ) ώ ν» 

ό άναyνώστης, μέλλει δΕ ϊνα καταπiξη άλλως η καl συμπληρώστι αUrΟς ούτος 

ό κύριος τοϋ -&έματος προαγωγός. 

'Ίσως ιΧσκοπον ϊνα ΊJπομνήσω δτι ό οiκος τών Ραλ(λ)ών ό κύριος 

ήτα έκ Κωνσταντινουπόλεως, (0ς ό τώv Κομνφrών, δστις καηΧ κρούσιον 
ε ζ η έκ τcΟν είσοδημάτων α-ί'JτοU, ό tώΥ Κανταχ.ουζηνών κτλ. 

ΚατΟ: Ίούλιον τοϋ Hl28. 

Συνοικισμός: Νέον Κ ουρί 

Θεσσαλο\·ίκηc. 

Β. Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 

"Αρχωμ διδάσκαλος τifς 11/εγάλη; τοί· Χριοτοf! 

'Εκκληοiας 
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1) Τωάννης Ραούλ, (1344 καi 1345). 

10. μέγα; Λογοι'Jέτης· έν χρυσοβούλλφ rοϋ αύτοκράrσρος 
~Ιωάννου τοϋ Παλαιολόγου ύπ' αUτΟν ύποyράφων. 

'Εν ΙΓ'. τ: τών Βυζαντινών Χρονικών, Πετρουπόλει (191'J7). 

2) Μανοv?]λ Κομνηνός Ρασvλ Άσάνη; J 
Ε - .,.. , p λ , περί τΟ , ωvστα'Vηνος Δομνηνος αοiι ο Παλαιολόγος, 

ο πρωτοσεβαστος καl γαμβρος τijς κτηrορίσης '· J 1400 

3) 'Ισαάκιος Παλαιολ6γσς Ούράλης (περl το 1400). 

'Ύποπτεύω Εσφαλμένως κατ~ dπήχησιν καt τής προφοράς (ο=ου,=u) 
έγράφη άντι Ο ΡΑΛΗΣ. 

Έπιγραφ1] έν 'Ίμβρφ 2• 

Παρατηρώ άνεξαρη]τως δτι και ό κ. Χατζής τi]ν αύτi]ν διόρitωσιν 
προύτεινε (σ. 36). 

4) :Ανδρέας Ράλης (1576). 

11. 'Ανδρέας Ράλης άπb τ!] ν 'Ανδριανόπολι,cujus filiaιn lιabet 
~Ανδρόνικος, fi11us suspensi duduιη in civitate Ponti Anc1ιialo) MίclΊa
elis Cantacuzeni. Ε cujus Miclιaelis Bibliotlιeca anno 1578 Coιιstan
tίnopo1i dis:rata, Clιronicon graecobaι·baι-tttll ιηil1ί 100-aspris 
(2 '/, Thalerιs) Stepl1anus Gerlaclιius eιnerat. Ταύτα μεν εύνόητα εκ 
τών ΣουηβικciJν Χρονικών 3 συμπληροϋνται καl έκ τΊϊς Τουρκο~ 
γ ρ α ι κ ία ς, 1Ίτις κατα έvδεκαεrίαν δληv πρότερον έιυπώftη (1584) η τα 
Σ ου ηβικά. Ό 'Ανδρόνικος ένυμφεύitη κατ<'ι Μά'ίον τοϋ 1576 πολύφερνον 
κόρην εύγεvοUς παλαιοϊί έλληνικοϋ τών Ρ ά λ η δ ω ν ο'ίκου (d nxit nobi!enι 
qnadanι antiqιιae Graecae Raliorunι stirpis) τοϋ έν 'Αδριανουπόλει '· 
Οί γάμοι έτελέσttησαν μεγαλοπρεπέσrατα έν ~Αγχιάλφ εUλογη1Jέντες, &τε 

~ Ο m ο η t, Portraits de diffeι·ents membres ... des Comnene. 'Εν R. des Etudes 
?re:_ques, 1,904 σ. 361.- 373. 'Εν τ φ ωΊτφ χειρογράφφ, Εξ ο\ί καί τΟ. περί Λασκάρε ων 
εν τη περι Λασκαρεων πραγμαtείq. μου Εσημείωσα. 'Εκεί έκτενεστέρα έκ τοU 
Τ υ π ι~ ο U της .Μονης της Θεοτόκου τής Βεβαία ς 'Ελπίδος τών ΧριοtιαΥών έν 
Κων)πολει περιγραψί]. 

2 Β α ρ-&. Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ο ϋ, 'Υπόμνημα 'Ι στ. περl τfjς νήσου "Ιμβρου. 
ΚjΠ. 1845 σ. 44. Δυστυχώς δεν Εχω παρ' έμοl τfιν περi "Ιμβρου μονογραφίαν τοϋ κ. Ε. 
Ο b e r h η tn m e ι· πρΟς fλεγχον, ώς καl f:γ τfi περί Αασκάρεων μελέτη μου ένταϋDα 
τά αlιτά ύπεσημείωσα. 

·' Σ. 797. 
• Σ. 67 . .ΜέτιΟι τά έν τϋ σημειώσει ταίιrυ. 

οι Ράλ(λ)αι. 

αtτοίΊ τού πατριάρχου ~Ιερεμίου κωλυftέντος, UπΟ τοϋ μητροπολίτου Θεσ

σαλονίκηg· ~Ι ωά σ α φ (τοϋ Άργυροπούλου) στενοϋ φίλου τοίi ο~ίκου Καντα

κουζηνοϋ, ώς λέγεται εν τε τψ Tag·ebιιclι τού Ger1ach 1 καl τfι Turco
graecia 2• υ πατήρ Μ ι χ α η λ Καντακουζηνός, ό μέγα ς ο iJ τ ο ς π ρ α γ μ α
τ ε υ τ ή ς, ώς έν τfl Turcograecia Ονομάζεται 3, ζάπλουτος καl πανίσχυρος, 

είς πάντα άναμιγνυόμενος ε'ίς τε τα έκκλκησιαστικα καl τα πατριαρχικά, 

conspicius γίr Ecclesiae dominans non facile Episcopo aut l\Ietropo
lita creato, nisi ei pecunian1 dedisset, ώς φέρεται παρά Κρουσίφ .ι ~σχε 

τρείς υίο-Uς τΟν ~Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ν, τΟν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν καl τΟν Ί ωά ν ν η ν. 

~Επl τfι πολυμηχανίg αUτοίi Εκλή{}η Σ ε ·ί τ ά ν ο γ λ ο υ ς, καΙ οί Καντακουζηνοl 

Σ ε Ι τ ά ν ο γ λ ο ύ δ ε ς, Εν φ ό συμπέθερος αVτοϋ ό πα τη ρ τilς νύμφης, ή το 

& π ρ ά γ μ ω ν (οϋτω), πλούσιος δμως καl α1ηός, διΟ Εδωρήσατο τfi κόρη δώρα 
και κειμήλια πολλ<'ι καl πολλi]ν i"δωκε προίκα (20000 δουκάτα)'· 

~Ότι μεγάλως 'ίσχυε καl Επεβάλλετο διαφαίνεται καl Εκ τούτου δτι καl 

εLς αUτΟv &κόμη Επεδόθη εν &ντίτυπον Εκ τών &ποσταλέντων Εκ Τυβίγγης 

ί!ξ τi'jς Α ύ γ ο υ σ τ α ία ς "Ομολογία ς. 

Έν ϊ:ψ ο'ίκι:ρ αύτοϋ έν ~Αγχιάλφ, ~ Ετερον εlχεν έν Πέραν (Γαλατci) ~ 

τfi 3 Μαρτίου strangulatus periit Η. 
'Εκ σ. 312-73τού I!! τ. τοϋ 'Ημερολογίου (Diariunι) τού Κρου

σίου μεταξ\J iJ..λλων σημειωμάτων άποσπώ πρΟς συμπλήρωσιν καl rU έξfjς: 

«~Α ν δ ρ έ α ς Ρ ά λ η ς &πΟ τfιν ~ Ανδριανούπολιν· τούτου τi1ν ίtuγατέρα 

» ε!.αβεν είς γάμον ό υ'Ι.Ος τοϋ κρεμασΗέ\'τος Μιχα1lλου τοϊί Κα\'tακουζηνοϊi 

»Κς ~Ανδρόνικος &πΟ την ~Αχιλ0 7 Εχων δύο παλάτια Εν Κωνσταν

» τινουπόλει». 

'Εκ δε τοϋ χειρογράφου Mb 37 έκγράφφ 1πίσης (σ. 145, 148) τόδε 

μό\·ον τΟ σχετικΟΥ πρΟς τΟ ι1έμα σημείωμα. 

1 S t e p. G e r I a ι:: 1ι. Tίirk. TagetJuch, Εν Φραγκφούρτn 1674, δίσtηλο,•, μέγα σχήμα, 
έν σ. 200. 

2 Turcogr. 67. 
3 ΑVτό-6-ι. 

• ΑVτό-6-ι σ. 211,226. 
8 Τό. δουκάτα η σαν τό: μ ό ν α χρυσά νομίσματα έν χρήσει έν Τουρκίq.. Αίt Gerla

chins nιιllutn ali11n1 in Tιιrcia auι·eU1n esse, qnam Ducatos. ΤCiλλα ησαν η έΟεωροiίντο 
λιποβαρfj. 

6 Τ u r c ο gr. σ. 211, έν δε σελ. 274 «aute portam doωus ~'~suae suspensus». 'Όρα 
L e g r a η d, Recneil des poeιnes historiques en grec vnlgaire. Paris 1877 σ. 1 - 16. 
Mort de Michel Cantacuzene. 

1 'Α χ ι λ Ο είναι ή 'Α γ χ ία λ ο ς της Θρ4κης ή Επl τοU Εύξείνου, {1 παρό. Τούρκοις 
πρΟς διάκριση• 'Α χ ι λ Ο Μ π ο υ ρ γ α ζ (ή πρΟς τψ Πύργφ) τfΊς Βουλγαρίας. Περί τοϋ 

Άγχίαλος- 'ΔχελΟς βλ. δ σα έγραψεν ό κ. Φ. Κουκοuλες Εν Ά ftη ν άς τόμ. 27 σελ. 161. 
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Τ ii 1 8 Φ ε β ρ. τ ο ίi 1 58 5 έπισκέψατο τον Κρούσιον δ Ά ν δ ρ έ α ς 
~Α ρ γ υ ρ Ο ς έκ Σαντορίνης καl ό έκ Θεσσαλονίκης ίερεlις Θ ο λ Ο 'ί τ η ς 

~lωάννης 1. Έκτου στόματος τοϋ ~Ανδρέου ό Κρούσιος μεταξlι ι'ϊλλω'\• 
ένέγραψε τα έξης: 

«Constantinopoli l1odie vivit Ά ν δ ρ ό ν ι κ ο ς ΚαντακουζηνΟς Ciρχων, 
ό τοϋ κρεμασitένrος Μιχαήλου υίΟς &νηρ dγαΟός, πλούσιος άξιωμαrικός, φ 
έδωρΊlσατο ό ΤοUρκος τα του πατρός. [δσα εlχον κατασχεfiή κλ].) llroι άνέ
λαβε τα κατασχε{Μντα ύπΟ τών Τούρκων: 

5) Παύλος (τοv) Ράλλη (1584). 

12, Έν γράμμα τι &rrφαλιστικij) τοίi πατριάρχου 'Αλεξανδρείας Σ ι λ β έ
σ τ ρ ο υ κατι:Χ την δευτέραv α-Uτοϊi έv Λέσβφ διαμονην (1584) κυροi)ντι τα 

δίκαια τών Εν τfι Ι\1υρσινιωτίσση μονfι μοναζουσών άναγράφονται μεταξiι 
Ενίων άρχαίων οίκογενειών, Ε-ξ &ν Επίτροποι fξελέγοντο διαχειρισταί.,,, καl 

Παϋλος τοϋ Ράλλη. 

6) 'Ιωάννης Ράλλης. (1:584). 

Ί ε ρ ε μία ς ό Β'. δ Τρανός, πατριάρχης, διορίζει Ι!ξαρχοv εν Μη-&ύμνη, 
ϊνά εlσπράξη τά τε χαράτσια καl τα πατριαρχικα δικαιώματα, ίlτινα ωφειλεν 
δ ύπΟ &ργίαν τε8εlς μητροπολί.της Μη{}ύμνης ~Ιππόλυτο ς, 'Ιωάννη ν 
τΟν Ράλληνt. 

7) Διονύσιος Ράλης (1.590). 

ΜεταξU ε~δ1lσεωv καl σημειώσεων, τας όποίας ό Κρούσιος 1iρύσατο απο 
στόματος τοϋ ΚορινfΗου Κ α λ ο ν α, Εφημερίου έν τοίς πατριαρχείοις s καl 
Ι!χει κατεσπαρμένας έν τij) ύπ' &ρ. καl γρ. Mb 3ϊ κώδικι, (σ. 97 κ. ε. 102) 
φέρονται καl τάδε. 

1 Περί τοίί Θ ο λ ο t τ ο υ τούτου ιΗ.λοτε, fl-εoU διδόντος. 

~ Κ α ρ υ δ ώ ν η, ΤΟ. έv Καλλονft τfjς Λέσβου ίερό: σταυροπηγιακό. πατριαρχικd 
μοναστήρια τοϋ άγίου Ίγνατίου άρχιεπισκόπου Μη'fiύμνης, Κ/πολις 1900 σ. 185. 

'Ι ω ά ν ν η ς ό Ρ ά λ λ η ς βεβαίως διάφορος τοϋ παριi κ. Χ α τ ζ η , « ΡααUλ- Ράλ
Ράλαι» σ. 69 όμωνύμου &κμάσαντος κατα τΟ 1527. 

·' 'Εν σ. 781 τών Α η n al es S ιι e Υ i c i ΙΙ τοίί Κρουσίου άναγινώσκω: Eoden anno 
(δήλα δi] τψ 15Β2) Junio 27. Gabι·iel Καλωνάς, patria Corinthius, sacerdos 
circa Pbilipρos Macedoniae, sex dies ιnecum erat, in vulgari lingua me instituens. 
Commendatitίas habebat a Patriaιτha Hieremia et literas. , .. ad nιe. Ό Γ α β ρ ι η λ 
Κ α λ ω ν α ς ό έπL 8ξ ή μέρας παρ α ηϊ> Κρουσ(φ έν Τυβίγγυ παραμείνας πολλά έδίδαξεν 
αύτόν της δ η μ ώ δ ο u ς γλώσσης καί πολλάς είδήσεις περί τών έλληνικών Εδωκεν 
αότφ πραγμάτων καί Οπερ σπουδαιότατον καί αύτόγραφον σύντομον αύτοβιο
γ ρ αφ ία ν αό τ ο ίί, (έν τ ψ κώδικι δ.πό σελ. 97 κ. έ.), έφ' fις ό Κρούσιος γράφει haec de 
se 27 Junii κατέλιπε, πρώτην έν τφ κώδικι τεταγμένην. 

·Η του Ίερέμίοu σuστατικιl χρονολογείται μηνί Αύγούστφ, ίνδικt. ;-ης ann. 1570. 

J 
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{{ ~Q Εν Βυζαvτίφ &.ρχιδιάχων Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς εχει κε ε τη 11 καl πλείονα 

&πΟ πατρQς μΕν Ρ rί λ η ς, &πΟ δf_ μητρΟς Κ α'' τ α κ ο υ ζ η ν ό ;». 

'Αφ" έτέρου ol1 λησμονητέον δτι Διονύσιος Ράλλης l]κμαζε καηl 

τΟ 1090 δτι συνυπέγρπψε τΟ: περ1 της &νο.κηρύξεως τοϋ πατριαρχείου Ρωσίας 
γριiμματα. ΑύτΟς έ;τέμψ&η καl είς Ρωσίαν έν συνοδείι;;ι τοϋ Γρεβενών Καλλι

σrρciτοu κομίζων nlν ,-τ ρ α ξ ι ν τfjς αναγνωρίσεως τοϋ ρωσικού πατριαρχείου, 

ύπογεγραμμέvην ύπΟ τών πατριαρχών ~Ι ε ρ ε μίου (ΚΠ) 'Ι ω α κ ε l μ 
(Άvτιοχείας) χα\ Σ ω φ ρ u ν ίο υ ('Ιεροσολύμων), 42 μητροπολιτών, 19 aρχιε
πισκόπων κλ. κλ. καl τάττσυσαν τΟν niς Μόσχας πατριάρχην πέμπτο ν την 

σειρι:Χν 1 έν τij ίεραρχίςι τfjς ΟΙκουμενικής Έκκλησίας. 

~Επίσης περl τοίJ αύτοϋ μητροπολίτου, τσϋ έξ εUγενών ο'ίκων, δ πλείω 

ζητών καi εν εί!μορφον άνάγνωσμα Ι~να συμπληράιση ποθι:ί)ν, Clς &ναγνώση 

τ aς σελίδας 290- 293 τοϋ ΙΒ' τόμου (1903) τών Docιιιnen te pωvi toare la 
Istoria Roιnanilor (1 594 -1602) εlς 4•ν, εν 13 Μαρτίου 1597, 19 Μαρτίου 
κλπ. έκ Ν ικσπόλεως Εγγραφα Δ ι ο ν υ σ ίο υ R a 1 i μητροπολίτου Ί\ρνόβου 

προς τον Μ ιχα1]λ Βοεβόδαν Regni Tι-ansalpinensis 2• 

8) Πέτρος Ράλις (1.541! .. ). 

13, Β ό γ δ α ν ο ς, δ έν τfi αΜεν<ίq της Μολδαβίας διαδεξάμενος τον επι 
48 Ετη Ίiγεμονεύσαντα πατέρα αUτοίJ κατα πατρικΊ\ν συμβουλfιν ϊνα μ-ι-1 Vπο

φέρη ή ηγεμονία Εκ τijς μεγάλης δρμfjς τών τουρκικών στρατευμάτων, &τινα 

μέχρι τοϋ κέντρου της ΟUγγαρίας, ώς γνωστόν, νικηφόρα προ1lλαυνον, Εγέ

νετο ύπόφορος τcίι μεγάλφ χαL τροπαιούχφ Lουλτάνφ Σουλε'ίμαν (1529) έπl 

ρηταίς συμφωνίαις. Άλλ' δ Σουλείμaν παρασπονδήσας Εζ!jτησεν αl!ξησιν τοϋ 

συμφωνη{}έντος δασμοϋ1 f\ν δ Πέτρος δ Ράλις δεν 1Ίδυν-ιl8η ϊνα ίκανο

ποιήvη. Κατέλιπε λοιπΟν ηlν 1iγεμονίαν καl μετέβη είς την ΟUγγαρίαν 

(1537) δπου καl lδιω<εύων aπεβίωσε 3. 

1 R e g e 1, Analecta Bγzantino- nιssica 1891 σ. 101. Πρόχειρα παριi Γ ε δ ε W ν 
έν σ. 532 τ&ν Π. Πινάκων, δ.λλά καί 'Α θ. Κο μ ν η ν ο υ Ύψη λ ά ν τ ο υ, Έκκλησ. και 
Πολιτικών τών εtς δώδεκα. Τό Δωδέκατον καΙ τελευταίον σ. 161 π.ερl. της είς Ρωσίαν 
μεταβάσεως κλ. Ίερεμίου τού Β', α U τ ό {}ι, τ. Ir'. Bucιιresti, 1909, ύπΟ τοίί μακαρίτου 
Παπαδοποι'ιλου τοίί Κεραμέως Εκδοθέντα. 

2 Έν τψ Καταλόγq;ι γράφεται «Ra11i» (διπλψ λ). 'Όρα προηγουμένης σημειώσεως 

παραπομπi}ν εtς τόμον ΙΓ', τ&·ν Ρ ο υ μ α ν ι κών. 

"J Α ύ τ ό {} ι. Ρουμανικών τ. Ι Γ', Bucuresti, 1909 σ. 162 καl 337 Ενθα ·Ά ν ων ύ μ ο υ 
.Σειρό. της Διαδοχής τfUν .... αUftεντ&ν Βλαχομολδαβίας .... Σου
λ ε 'ί μ α ν εΙ ναι ό Ν ο μ ο θ έτη ς (Κ α ν ο υ ν l) κατα τούς Τούρκους, Μ έ γ α ς δε κατι:Χ 
τοVς Εύρωπαίους (1520- 1566) καί Μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ς. 
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Έν Καταλόγφ τ{δν 1lγεμονευσάντων έv Μολδαβίq; μέχρι του , αψπα' 
(1781) /'τους &παντώσι: 

-Πέτρος βόδας Ράλης τοiϊ Στεφάγου, r:ij'J 1527. 

-Πέτρος βόδας δ Γάλης 154U. 

-Στέφανος βόδας τοiί Πέτρου Ράλης, 1554. 

9) Νικόλαος Ράλης. ('ΙοV1•ίφ 1588). 

14. Die 4 juni [1588] ad tηe venit Graecus Ν i c ο 1 a u s R a I i s 
J[iter]ίs graecis milιi 3. Plιilippo Mauricίo e Praga comnιendatus, ibi 
post libertateιn a Tuι·cis adeptanι, habitante. Conιιηendationeιn etiam 
a Patriarciιa Hiereιηίa habebat etsi enίιn is in exilio eι-at, taιnen 

Patriarclιae noωen ei non deciderat. Eι·at H .. l1a1is patria insuia prope 
Rhoduιn, Clιalce dίcta, ίη quaιn cum 14Italici homines effugίssent ex 
R1ιodo ipse eos abscondideΓat, effeceratque ut baι·cam in Cι·etaιn eva
derent. Latuit hoc aliquaιndiu, se<1 postea Turcis innotuit. Unde in 
carceren1 ιnenses 9 conjectus λύτρον quaerere cogebatur. Dicebat 
Graecos Eρiscopos et Saceπlotes nolle ut Biblia legantur a populo. 
Itaque populum niltil audire, nilιil scire de Evangelio 1• 

Έν συνεχεί<) τijς 46 σελίδος τοϋ Ή μ ε ρ ο λογίου (IV τ.) &μlσως μετ α 
την f'.ίνω-Βι περl τοίi Ρ ά λ η τούτου περικοπην φέρεται ΕκτενΕς συστατικΟν τού 

πατριάρχου ~Ι ε ρ ε μίου τοϋ Β'. μηνολογίαν μόνο ν φέρον, Ε ν σ φ ρ ά γ ι

στον Ομως. 

ΤΟ συστατικΟv Εχει ώδε: 

~ Ιεeεμίας lλέψ ΘεοV Άρχιεπίσκοπος ΚΙ/όλεως, 1Υiας Ρώμης 

και οlκουμεγικΟς Ιlατριάρχης. 

Οί (lπαγταχοV εύρισκόμεJ'Οl ειJσεUέατατοι και όρθοδοξότατοι, γαλφ·ότατοι, 

χριστιω•ικώτατοι και θεοφιλέσταrοι, έκλαμπρότατοι και ύψηλότατοι αύθέvτες 

καl βασιλείς, πω·ιερώτατοι μητροπολίται καl θεοφιλέστατοι επίσκοποι, εVγεJ'έ

ατατοι άρχοντες και εύλογημένοt χρισrtαJΙQ( έJΙ άγίφ πνεύματι ποθεοιότατοι και 

άγαπητοl njς ήμuJ11 μετριότητας χάροι) εlρή111J11ι lλεον, εVχij11 καl εVλογίαν και 

Ι Εfλημμένον καί έκ τijς πολυτίμου βίβλου τοίί Κρουσiου Α n n, S u e Υ i c i, ΙΙ, 
σ. 809. ΤΟ πρώτον μέρος εκ τοϋ 'Ημερολογίου τ. IV σ. 46, ά ν έκδοτο ν. Έν τοίς 
Σ ο υ η β ι κ ο ί ς Χ ρ ο ν ι κ ο ί ς γράφεται Rl1ales, έν δέ τψ χειρογράφφ Ή μ ε ρ ο λ Ο· 
γίφ, Ralis. 

!Q μακαρίτης Ζr.ρλέντης κιiλλιστα Επραξε ε,, τίi 'Ιστορικ~ ΒιβλιοΘήκη τών άπΟ 

«',bλώσεως Χρόνω\·~ τΟ. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α τα εtς τοUς 'Έλληνας άφορiίJντα εκ τ,αν 

Σ 0 υ η β ι κ ω ν Χρονικών έκδοUς 1922 Άflήναις προλαβΟΟν τό έμό'· σχέδιον, καb' δ 
καί μ ε τ' ά ν ε κ δ ό τ ω ν σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ω ν τΟ Σχεδίασμα τοUτο {)ci έξεδίδετο, έδ.ν 

εύηρεστείτ~ φίλτατός μου ωv, 'ίνα,&νακοινώσηται την πρό{Ίε(ην αύτοίί. 

τ 
'-1 
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συγχο)ρησιν έπει)χεται ιί μετριότης 1jμώv. Δηλοποιεί πρΟς τijiι εVσέ6εια11 • Υμών 

περt του .,παρόvτο; JY ι κ ο λάου Ρ ά λ η v (οϋτω) του άπΟ Χάλκη ς V1]σου, 

δπως ποιώJ' θεάρεστοJ' l!ργοJΙ, έλευθερώ1•W1' χρισrιαJΙοiις έκ τής τώ1ι ~ Αγαρφιώv 

χειρδς και άποστέλλων αVτοVς πρΟς τd Μια αVτώJ' και έ1ι τ!7 πρεσ6υτέρq. 

Ρώμη καt έ1' &λλοδαπ?] γjj τri)ιι χριστιωιών, άκουστ0J1 έγέιιετο εlς rd 0Jτα τών 
άσε6ιίJν Ίσμαη).ιτών. Kal λ.α6ό1ιτες αVτόJ', ucJς άγριοι κύJιες, σύροντες εlς δημό~ 

σια καl κριυ]ρια καi έΙ' είρκτfj άπέρριψωι ούκ όλίγοJ' καιρ0γ 1 καί λα6όντες 
, , c , ~ - ,- , " f. " . 1 , , cι 

πωιτα τα υ:παρχοJιτα αυτου, ΟιΚΟJ' τε και κτηματω'' \ου τω; και παγτα οσα 

ύπάρχει αVrr[;, μόλις του ζ[jν 1jλύτρωτο καl εlς μέγιστωι χρέος έ1ιέπεσε χιλιά

δας άσπρα τό1ι άριθμ0γ έξ1}κωιτα 2• Τοι{:;ς δ[:; τώ1ι εύσε6ώ1ι χριστιανών έγγvη· 

ταl γεγόνασι, έξέ6αλωι αVτΟ11 έκ τijς δεινοτάτης φρουρδ.ς· καi τΟν αVτάδελφοJ' 

αVτου καi δύο τέκ1ια έ1ιέχυρον καταλιπW1' εlς χείρας τών άσε6ώ1'ι αVτδς δε 

καταφεύγει μετd τijς έαυτου γυγαικδς καl τέκνων 3 πρΟς τοVς έλεήμο1ιας καl. 

εVσε6είς χριστιαγοiις ζητώ1• χείρα βοηθείας έλευθερώσαι τΟν αίιrάδελφογ αVτοϋ 4 

καl τέκνα 5 έκ τώJ' χειριίηι τών άθέω1ι 'Α γαριγώJ;, ίVα μ1] καί τής εVσε6είας 

αϋτώJ! κοιδυνεύσουν, δτι oi•x εχει ποϋ την κεφα._λ1]ν κλίναι ό έπτωχδς (οϋτω ). 

'Γούτου χάριν τρέχει πρΟς ~ Υμiiς τοVς χριστομιμήτους καt έλε1]μο1'ας 

χριστιωιο?)ς και δέξασθε αVτδ1ι iΊ.σπααίως καl ίλαρφ τφ προσώπφ καί έπίδοτε 

, αVτip έλεημοσύνην τijς έλευθερώσεως τοfϊ αVταδέλφου αύτοϋ κα{ τέκ1ιω1ι, έξ 

ώιι έδωρήσατο ύμί11 δ πλουσιοπάροχος θεός, αVτΟς δε τijς δεινijς αlχμαλωσίας 

έλευθερωfJείη1 ύμείς δε λά6οιτε τδγ μισθ01' έκ ΘεοV καί ζω1]1' τη,, αlώνιο11, u{J 

'fj χάρις καi τΟ ύ.πειρΟJ' έ'λ.εος εl'η μετd πά1ιτωγ ύμών. 'Αμή1'. 

~Εν μφι( Ίωιοvαρίφ. 

~σ Κρούσιος~ δσtις κατ& τΟ σύνηfl·ες αυrφ τd συστατ1lρια γράμματα, 

ίδίως τα πατριαρχικά, εύχαρίστως &νrέγραφε καl δι' &ντιγραφfjς διέσωσεν είς 

1lμiiς~ φροντίζει Επίσης ϊνα καl διά τινων σημειώσεων Εν τε τψ κειμένφ καl Εν 

τσίς περι/Ιεωρίοις επεξηγj'ί χρήζοντα εξηγήσεων μέρη καl πλοuτίζη. Ο~τω 

1 'Άνω'fi'ι σημειοίίται: ιnenses 9 [δfιλα δη έπl έ ν νέα μijνας;]. 
2 Ό Κρούσιος έν τφ περι'6ωρίφ: 500 Ducat Yel χρυσία. 

3 Ό Κρούσιος έν τψ περι'fi'ωρίφ: Ait se uxorem καl εν τέκνον ob ιnorbum Augustae 
[δijλα δη τii σημερινfι Augsbnrg τf]ς Βαυαρίας] reliquisse. Alterunι τέκνον obiisse. 

4 Ό Κρούσιος Ονομάζει αύιΟν άνωitι: Blledictuιn (f\τοι ι:Ονομάζετο Β ε ν έδικτο ς). 
ι. Ό Κρούσιος έπίσης γράφει Ο:νω{}ι: Leonenι et Genrg ( = f}toι Λέονrα κnl 

Γεώργιο ν). 

ΕΠΕΤΗΡJΣ ETAJPEJAΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ 1 έτος ΕΌ 18 

• 
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τ:ψδε τiρ γράμματι Εξηγείται: Italici lωn1ines 14 effugerant e Rhodo. Hi 
ίη litus Clιalces ejecti, ab iρso ίnterdiu in littore abconditi sunt et 
ιηedia nocte c1onιunι declιιcti μer 1 nιenseιn nutriti Postea eis barcam 
dedit, qtta in Cretanι ins: effugerunt. Res aliquantu latιιit. Postea, 
Tuι-cis cognita ab eis R1ωdum trajectu.s est et in carcereιn conjectus. 
Kal περαιτέρω ό Κρούσιος άπΟ στόματος ωϋ πρόσφυγας σημειοϋται πάλιν: 
Hanc Χάλκην ait unaιn τοίί Δωδεκαν1lσου apud Rlιodum esse. :M.eιηi

nit οjς Χάλκης καl Ρόδuι•, τlιucγclides 8 1. 207 1. 

~Εν Ciλλαις λέξεσιν &ναπrύσσεrαι κα'ι δικαιολογείται τΟ εν τόj πατριαρ

χικψ συστατηρίφ περιεχόμενον, δη ό επιδό~ης fιτο έκ τής παρα τfιν Ρόδον 

νησίδσς Χ ri λ κ η ς, δ τι εκρυψε κα'ι διέσωσε δέκα καl τέσσαρας ~ΙταλοUς φυγα
δεύσας αύτοUς εLς Κρ1lτην - liτις διετέλει Ετι, ώς γνωστόν, ύπΟ τοVς ΒενετσUς 

- καl διό. .τούτο, τοίi πράγμα ως γνωσι1έντος, οί Τούρκοι Εφυλάκισαν αύτΟν 

καl μετd έννέα μfjνας μόλις άπεφυλάκισαν έπl άδροίς λύτροις. 

Άλλ' 1l έν τψ άνω μέρει roU περι3ωρίου παρασελίδιος σημείωσις εlναι 

ή σπουδαιοτέρα δτι «άπου σιάζοντας Ίερεμίου-- [Ιξορίστου] εtς Ρόδον (Riιodi) 
τΟν τίτλον Ομως τοίi πατρι.άρχου διακατέχοντος» τΟ συστατικΟν Επ~ Ονό

ματι αUτοϋ fμο ύπό τινος νοταρίου γεγραμμένσν 2• 

'Εκείνο δΕ Οπερ Εντύπωσιν Lδίαν Ενεποίησεν έμοl &ναγινώσκοντι άλλοτε 

τα Σουηβικrl Χρονικd εlναι O,n έv τfι &ρχfJ τfίς §ταύτης λατινιστl ώς 

&.πΟ στόματος τοϋ Ράλη τούτου λεχι%ν &.ναγράφεται, Ο έστι με8ερμηνευόμε~ 

νον «οΙ. "Έλληνες Επίσκοποι καl lερείς δ Ε ν ηUνόου\' την UπΟ τοϋ λαοϋ &νά

γνωσιν τών "Ιερών Βιβλίων, έφ' φ καΙ ό λαΟς oUδEv iiκουεν, ο1JδΕν έγνώριζε 

περl τοίi ΕUαγγελίου3. 

ι Θ ο u κ υ δ. Η', 41, 44, 45 κο.ί 60, ΕΙ•ttα φέρεωι ~καl εί .... οστόν ε ως τι$ πολέμφ 

ΕτελεUτα τφ δε δ ν Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς ξ υ νέγρα ψ ε ν~. 

'Εκ σημειό}σεως τοϋ Κρουσίου tοϋ ΑύγοUστnυ 1586 δηιωσιευθείσης δΕ έν καιρι$ ύπΟ 
τοϋ ίστοριογράφου τών 'Α&ψαίων φιλτάτου κ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ {έΙ· .\iνηι1είων τ. Β') 

ιωνfiάνομεν δτι ό εΙς Τυβίγγην προσελΟών En1n1anιιel Mηsikiιιs Atlιeniensis (Μ ο υ· 

ζ ί κ ι ο ς άλλαχοiJ δ Κ ρ ο ύ σ ι ο ς) παρέστιJ χ:αl εlς διδασκαλία\' τοϋ Κρουσίου &ναγι

νώσκοντος έλληνιστί τι{ Εν τψ Ζ' βιβλίφ περi ναυμαχίας' Αθηναίων καi Συρ.ακοσίων. 

Ό Κρούσιος Ο:λλην ή μέραν έζήτει «καi γραφικi]ν εlκόνα τGιν ίερ<Ον Άfiηνών πρΟς 

έπίδειξιν διό η)ν διδασκαλία Ι' τού Θουκuδίδου, ώς «ελεγε». 

2 Ait, Ιicet ρ[a]triaΓc}ιa Hieren1ias non jan1 sit. inscribi eum ab aιnantibιιs ejus 
Patriarchan a notario lιaec esse scripta, Rbodi. :παρασελίδιος οηl'είωσις τού Κρουσίου. 
Τό δνομα του \"Οταρίου δΕν άναφέρεται. 'Εν ΚΠόλει, ιίJς ΎΗJΗηόν, rjτo :πρωτονοτάριος 

ό Ζ υ γ ο μ α λ δ ς Θεοδόσιο ς. 'Ίσως ύπό τινος νοταρίου δ.n.λofJ, διότι καi όνόμο.τα 

νοταρίων ό.παντώσιν ύπερμεσούσης της έκανrαειηρίδος ταύτης, καl ό Ζιιγομαλciς διετέ

λεσε τοιούτος, καl ό υίός α{Ιtού. Πρβλε δι Ο: ίόν Θεοδόσιον, Τιιιτ~gr. σ. 491. 
3 κ. Λ. Χ α τ ζ 1-J, Οί Ραούλ- Ράλαι, 1909 σ. 79. Ζ ε ρ λ έ ν.τ η, Σημειώματα περi 

~<ΕλλΊ'ι\'ωl'» 1922, σ. 28, έκ τi]ς τού r~egrand Έλλ. Βιβλιογραφίας. 
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Έν σ. 48 κατωτέρω ό Κρούσιος σημειοϋται περl αUτοϋ καl τΠ έξης: 

Venit [ό, Ριiλης δlj),α δrι] cιιιη faιnulo, Jatine et italice sciente, La1nberto 
Raιιensteinero ex oppido S. Viti in Karintlιia. Habuit ωulta latina 

· testiιnonιia: ιιt, urbis Prag-uae an tiq ιιae et novae, et Viennense ect, 
sunιpta ex Graeco. 

!νΙετα τi]ν Επίδειξιν τών λατινιστl συστατικών- Εγνάψιζε την λαrινικην 

καl ίταλικ1lν ό συνοδεύων αUτφ {}εράπων (ύπηρέτης) Λ α μ β έ ρ τ ο ς Ρ α β ε ν

σ τ α "ί ν η ρ ο ς Εκ Καριν8ίας,- ό Κρούσιος &.πΟ τοϋ στόματος τοϋ φιλοξεvου

μένου σημειοϋται &μέσ ως: Ai t, [λέγει Ω Ράλης] uxorenι suanι esse 27 
annorum Annan nomine, filiolum cunι ea Hieronγtnutn 3 annorunι, 
4 mensίutlJ, /ν άδιαπτώτφ δε συνεχείg γράφει ipse (ό Ράλης δijλα δη) 

parvus vir est cuιn baι-ba nigra sed flavedine n1ίxta et est 37 1/ 2 

aηηοrιιηι. ~Εν Ciλλαις λέξεσιν ό Ρ.-ά λ η ς η τ ο ά ν η ρ μ ι κ ρ ό σ ω μ ο ς, μ ε λ α

νοπώγων, dλλό. καΙ ξανοθας τρίχας Εν τφ γενείψ τρέφων, 

Ετc7Jν 37 1/ 2 , 1Ί δΕ σύζυγος αύτου "Άννα 27. 
~Εδέξατο δΕ βοΊ13ειαν την έξijς, &ς Εν συνεχείq; ό Κρούσιος σημειοϋται: 

«Senatus acadenι. 1 f]: ei et Facultas Ph[ilosoplψca 2 fl: ei dedit 
Μ. Euseb: Stetterus 2 bac: έγι1 δiο Ι fl: (φλωρίνια)>. 

Έν τfi αiJτfi σελίδι ό Κρούσιος συνεχίζει. 

Die 5 ipse [ό Ράλης] mihi q[uae]daιn 2 clιartis κοινjj γλώττη περl 

ν1Ίσων, scι-ipsit et colloquium &ν-8ρώπου καl χάρου deciamavit, in voca
bulis quibusdanι 1. Scripsi ei συστατικός έπιστολάς: 

1) κοινΎjν ad omnes pios. 
2) εtς Reuttlingen ad Μ. Tobianι Kints vatterut11 Ecclesiasten. 
3) εtς Ulmanι ad Martinunι Babticunι 
4) εtς Stuttgartiam ad Μ. L. Engelhartuιn. 
5) εtς Argentinaιn ad Rectoreιn acad: Melc!Jίorenι J unium. 
"Ο Κρούσιος συνεζήτησε, ώς αύτφ σύνη&ε;, περl δογματικών, ηUφραίνετο 

δΕ εαν εν τισι κεφαλαίοις μετΟ: τών συζητητών αUτού εύρίσκεrο σύμφωνος. 

ΤιJ. «COnsentίtnUS in }ιΪS» η «de .... dissentίebamus» ούχl σπανίως παρ' 
αUτψ Εν τοιαύταις σuζητ-ήσεσι αναγράφονται, ώς &λλαχού εδειξα, ό δΕ περίερ

γος άναγν(.6στης 0.ς &ναγνώσn τσιαύτην τινd συζήτησιν κατωτέρω Εν τfι περl 
Σταυριvοϋ Ράλη § 17. 

1 Τήν σημείωση• ταύtην έν καιρψ άrtέστειλα είς Παρισίους τφ μακαρίτη Κ Legrand 
συμπληρούΙ•τι τούς δύο πρώτους τόμους τής Bil:)liogr. Hellenique du XV- XVI siecles. 

τα Ονόματα τών ά\"δρ&Ι·, πρός οϋς"εγραψεν ό Κρούσιος σ 1! σ τ α τ 11 ρ ι α γράμμα ω 

πρό μηνών σuνεπλt']ρωσα. εύμενετ μερίμηj τού φιλtάτου καttηγητού τοϋ Π. τijς συ μπα· 

{}οϊ,ς Τι•βίγγης κ Γουλιέλμου Scl1111id. Αί πόλεις εΙναι αi καί σήμερον άκμάζουσαι ή 

Ρ ε ο υ τ λ ί, γ γ η, fι Ο ϋ λ μ 11 Επί ωϋ Δανοuβίου, η Σ τ ο υ τ γ ά ρ δ η (πρωτ.) και 1Ί 
Ά ρ γ ε ν τ ί ν η. τό νUν Σ τ ρ η π β ο i:i ρ γ ο ν, δπf'ρ 'ΑργεΙ•τιψciτΩν λέ,γεrαι. 
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~Εν τέλεΙ προστεΗ·είσθω καl 1l σημείωσις liδε: 34η καl 35tJ την σειρCιν Εν 
τιj\ χειρογράφφ Mb 37 (οπερ ν a r i a G r a e c a έπιγράφεrω, έγΟ, δε διι:\ τljν 
ποικιλίαν τοίi περιεχομένου Φ ύ ρ δ η ν Μίγδην &νόμασα) άπιlντησα μεταξυ 
τών ληφ{}έ,•των ύπΟ τοίi Κρουσίων βιβλίων, έπιστολών κλ.π. .. eEp[istoJia
vulgaris e Praga a Pilip: Mauricio 15 Aρril. 88 Pι·aga scripta et nιilli 
4Juni a Nicolao Raleex insula Clιalcep[ro]pe Rlιoduιn orto allata. 
Hic Rales Graeca του Σύρου 'Εφραίμ, de J oseρlιo J acobi F. nobis 
donavit '"Ίσωρίαν. 

-Eρistola ab eoden lιoc Nicol. Rale, Ulιnae 8 Juni scripta, 
et ηιίlιi 18 Juli 88 Tγbingae reddita» 1• 

10) Ό &ρ χω>' Ράλης καi δ κύριας Μιχαηλ Ράλης (1546 -1547). 

15. Έv έγγράφφ τόμφ τοϋ πατριάρχου ΚΠόλεως κατ& λατι.νισά"ντων 
καl &σεβησάντων κληριχών .... (Literae synodicae Latinisantes Graecos 
exconΊnΊunicantes Constantinopoli confectae) έκδο1<Jέντι κατα Νοέμβριοv 
του ξνς' !!τους !νδ. ς• (=1547) καl ύπογραφένrι πλljv τών κληρικόιν καl 
{,πΟ τών τιμιωτάτων έκκ/,ησιαστικών άρχόντων ηϊς Μ. τοϋ Χριστοϋ "Εκκλη. 
σίας, Vπογράφουσιν οΙ.: dρχων Ράλης, ό Ciρχων αδελφΟς αύτοϋ, ό κύριο; 
Μιχαfιλ Ράλης. 

Τίς 1ϊ συγγένεια αύτών καl τί τΟ δφφίκιον, δΕν έξετάζω. ΤΟ Εγγραφον 
εύρΟΟν έν τψ πολλriκις ένταίiθα μνημονευομένφ κώδικι Μ}} 37 τfjς Τυβίγγης 
επεμψα είς τΟν μακαρίτην Leg-rand. Ούτος έδημσσίευσεν αύτΟ έv ~otίce 
BiograpJιique sur Jean et TJιeodose Zygoιηalas, Paris, 1889 σ. 86-90. 
Καi έγΟJ αUτΟς τΟ έπιΟν Ετος έν τϊΊ ~Εκκλ. 'Α λ η ι<Jεί~ τεύχ. 23 καl 24 τοϋ 
1890 μετ' aλλων σημειώσεων. 

) 1) ΟΊκος Ραλών {1.5.91). 
Μσρ!α Ράλια 

16. 'Εν σ. 317 κ. έ του α~του Ι\1 τόμου του 'Ημερολογίου (Dia
rium) Ι!χομεν Εκ της παριi rιj\ Κροuσίφ έπισκέψεως (27 'Ιουλίου 1591) 
Θωμά τού Παλαιολόγου και τfjς παρ' α~t<{J Εν Τυβίγγη παραμονής 
σημείωμα έκτενΕ; περl Π α λ α ι ο λόγω ν. ΤΟ σημείωμα τοϋτο, έUν καλώς 
έν&υμώμαι, πρΟ τεσσαράκοντα έτώ\' έκ Τυβίγγης χαίρων Επεμψιt τψ φιλτάτφ 
μοι &καδημεικιj\ κ. Δ. Γ ρ. Καμπούρογλου δια τfιν 'Ιστορία ν τ ώ ν 'Α ιJ η
ν α ίων, flτις τότε fβλεπε τΟ φώς. Έν τοίς σfιμειω-&είσι χάριν τοϋ Κρουσίου 
dπανι~: «ό Μ α ν ο υ η λ έδέξαrο τΟ Οvομα τΟν μουομετανών. Καi αύτΟς 
» fσχεν υ ίΟν τοϋνομα Μ ο υ σ λ η τοϋρκος ό)ν· η μήτηρ τοϋ μουσλ1i Μ α ρ ία 
»τΟ Ονομα έκ γένους τοϋ ράλεος τοίς ίκηίας· [==οίκίας, η οίκο. 
γενείας] >J. 

' Τήν επιστολήν ταίιιην δΕν ε-t.ρον, έyciJ τούλάχισtον. 

Oi. Ράλ(λ)αι 2ί7 

Πiραι:έρω τι'ι ΠfQ l Π α λα ι ο λόγω ν βλέπε ππρCι Κ α μ πού ρ ο γ λ ου 

(Μ ν η μ ε ίων r. Β' σ. 66- 69) καl έν μεtαφράσει νυν παρa Ζ ε ρ λ έ ν τ η 

(σ. 35. 37, Άθ>]ν. 1922) Εκ τών Σ ο υ ηβικών Χρονικών. (Annales 
Sιιeνici), έξ οι"; καl nlν ανωτέρω παραπομπl1ν παραλαμβάνω, διότι δ€ν Εχω 

τΟ λαμπρΟν δι' έμ€ φιλίας άδιαταράκτου μνημείον, την ~Ι σ τ σ ρ ία ν τοϋ 

Καμπούρογλου παρ' f:μοί, έv καιρψ, φιλίας ενεκα, δωρηΗείσάν μοι. 

~Εν τϊΊ μεταφράσει δμως τfjς άνακοινώσεώς ταύτης ύπεισfjλι~ε, πά\•tως 

κατ α τυπογραφικΟν παρόραμα, λάΗος σπουδαϊον ο L κ τ ρ ά'J ς π α ρ α μ ο ρ
φ ο ϋ ν τΟν νοί1 ν της προσφερομένης είδήσεως. 

~Η μετάφρασις λέγει «"Η μήrηρ τοϋ Θωμd έκαλείτο Μ α ρ ία Ρ ά λ ια .. »
1 

αλλCι τΟ παρ~ έμοl λατινικΟν κείμενον βεβαιοί τΟ'Uναντίον «l\ιfatri Tlιon1ae 

notι fuit, l\{aria Ralia»: δ έστι ~~1 Μαρία Ράλια δfν ήτο·(ιl) μ1lτηρ τοϋ 

Θωμά (Παλαιολόγου)» (Annal. Suevici σ. 839 του Β'. τόμου) 1 

12) ;Ξtαυρηνiις Ράλης (lliOl). 

17. ΟΕν σελ. 512 του \IIII r. του 'Ημερολογίου (Diariunι)· Maii 
26, Die ({' hunιido 2 vesρeri, 1ιoram feι-e 7. Graecί n1ercatores, cuιn 
interprete ad januaιη adventιιs, stipens orantis. 

Σ. 513. Μ ατ1~·αίος έλέφ Θεοϋ &ρχιεπίσκοπος Κ/Πόλεως~ Νέας Ρώμης 
καl οίκουμενικΟς πατριάρχης 3. 

Οι dπανταχοϋ εύρισχόμενοι. lερώτατοι &.ρχιερείς καt Uπέρτιμοι, {}εοφι

λέστατοι αρχιεπίσκοποι χαl έπίσκοποι, έν άγίφ πνεύματι αγα.πητοl &:δελφοl 

καl συλλειτουργοί, Εντιμότατοι κληρικοί, εύσεβέστατοι έχκλησιασταί, εύλαβέ. 

σrατοι ίερείς, δσιώτατοι άρχιμανδρίται καl μοναχοl χρησιμώτατοι καl έκλαμ

πρόrαrοι Clρχοντες καl δ.πας δ τοϋ Κfυρίο]υ χριστώνυμο~ λαός, υ'l.ol κατα 

πνείψ.α αγαπητοl της 1'1μών μετριότητας, χάρις είς (γράφε: ε'ίη) &πασιν 

ύμίν καl είρήνη καl Ελεος &πΟ -θεοϋ παντοκράτορος. ΔέξασίJ·ε καl τΟν παρόντα 

Σ τ α υ ρ η ν Ο ν Ρ ά λ η ν, τΟν έκ Μυτιλ1l~ης, εUγενη άνδρα, dλόντα αLχμάλω
rον παρd τών ~Α γαρηνών, μετCι δύο αύτοϋ πα ιδίων καl νηΟς Lδίας σίτου 

πληΗούσης, ηlν εύθU της Αϊ,σονίης έξ "Ελλάδος περαιούμενον, καl πολλd 

δεινα ύποστάντα εν τε τρηlρει καl έν φυλακϊΊ διετίαν δεσμούμενο[ν]. Νίiν δε 

μόλις fιδυνήftη καl έλευitερώίJη, τών χειρών αύτου έάσας τα πάντα αύτοϋ 

1 Περί τijς Εκ.δόσεως τι:Jη• Σ ο υ η β ι κ Q:ι ν Χ ρ ο ν ι κG) ν (Anna\es Sneνici), Φραγκ· 
φούρτη, 1595-1596 τού Κρουσίου κατ' ιiνάγχ.ην εκτενΕ:ς σημείωμα δημοσιεύσω εν 

προσεχεϊ εlικαιρίq.. ''Όρα ενταϋ{)α ση μ. § 14. 
2 = Δευτέρq. ήμέρq. τfις έβδομάδος," ύγρfi.. 

3 Μ ιι τ it-α ίο ς ό Β'. τό δε•Jtερον άναλαβών τόν π. -θρόνο ν μετΟ. η) ν εκ ΚΠ. ιiποχώ

ρησιν Μrλετίου τnϋ Πηγά, τnύ Έ:ιτιτηρητοϋ, μεσοϋντος τοϋ 1598. Cίρα ή 

δευτiρα πατριαρχία τοϋ άπΟ Ί ω α ν ν ί ν ω ν 1\Ιατ{)-αίου τακτέα κιηά τΟ 1598 ούχί δέ 
κατά τό 1599, Wς φέρεται παρά Γ ε δ ε 00 ν εν Π. Πίvu.ξη·. 
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έ:έχ~~α, €~ς δ.ν ~ λύτρον τών πεντακοσίων χρυσίνων αυrοις rελεσθt]. Μη 
ου~ι εχων ο ταλαιπωρος, ποϋ nlν κεφαλ1lν καl τΙ. πσι1Ίσυ dποδοίίνω τΟ αύrοϋ 
χρ:ος, π"'ροστρέχει πρΟς ύμdς roU~ Ελεήμονας Χρ[ισrι]ανούς, έλέους καi βοη
-&:ιας ου\:εκα. Παραχαλοϋμεν ούv την ύμεrέραν &γάπην 1Ίδέως καl Lλαρψ 
τφ προσω:π:φ, δεχι<Jηναι αύτόν, δοίίναί τι καl ελεημοσύνην nlν πρέπουσαν 
εκασtος κατα nlν ϊδίαν δύναμιν καl άγαδfιν προαίρεσιν, ϊνα δια τfjς ύμεrέ .. 
ρας Ελεημοσvνης καt βοψ'tείας δυνη&fί αiJroς σuλλέξαι ro αvωϋ χρέος καl 
τfjς αίχμαλωσίας άπαλλάξαι τοUς παίδας αUτοU κ ι ν δ υ ν ε ύ 0 ν τ α ς ε L ς τ η ν 
: U σ έ β ε ι α~ α ύ τ ω ν, ut Deus vobis g[rat]iaιη referat ι μ η ν l ι 0 ϋ (οϋτω) 
ινδικτ:ια 2. 

Σ. 515 α ιJ τ ό {} ι, l\:I a i i 26 Die bono 3 Horaιn 6 tne couvenit 
Graecus ille (ό Σταυρινος Ράλης) ό ΕΚ Μιrυλήνης δηλονοuν cunι inteηπete 
adolescente Noriιn1)ergensi. Est carus, ein feiner Μαη[η]. Ait, e 1ψscο
ριψn Marguniunι Cyt1Ίer[orιnn] essc ψιλάργι,ρον et eρ[iscopu]ω 
Γ α β ρ ι 'l λ Φ ι λ α δ ε λ φ ε ία ς in insulalll Pat1ιnl!ll11 esse ρ[ι-o]fectun1. 
IcJ1 Jιabe ίω pι·aedigt 4 α'. μόνφ 1l εtς Χ[ριστό]ν πίστις σώζει ου τα 
Ερyα· β'. μόνος έπικλητέος ό θ-εός, οUχ οί &yιοι. Breviter coufinηavi-as
sensus Jate, abiit. Dedi ei gerιnanice a ιηe versum, τΟ πατριαρχικόν 
συστατικόν. Qu[aesiv]erat stipen apuc1 pΓinclρes novί coiJegii. Εί 3 
bac: dedi '-

Εf.ναι ό Ρ ά λ η ς ούrσς δ την έσπέραν τfjς προτεραίας είς Τυβίγγην 
προσελΙJω,, μετ' 5.λλων έ μ πόρων (meι·catores), συνοδευόμενος και ύπΟ 
έρμηνέως vεανίου έκ Νυρεμβέργη;. Είvαι &νηρ προκαλΟΟν η)ν &γάπην καl 
~uμ~άθηαν, είναι έξαίρετος &νήρ, παρ' ού δ ταϋτα βεβαιώy Κρούσιος Εμαδεν 
οrι ο ΚυΗ,]ρωy ΜαργοV1'ιΟς ε!ναι φιλάργυρος καl ό Φιλαδελφείας Γαβριηλ 
ε[ς Πάrμον μεrέβη. 

'Ό Κρούσιος εύρεν εVκαιρίαν ί~να κατηχ1lσ11 αUτψ περι τών 8ρηrrκευτι
κών δοξασιών τάη• διαμαρτυρομένων, και δι(Χ βραχέων ύποστηρίξη τΟ &εl 
προσφιλΕς αύτψ Ηέμα περl έπικλ1lσεως μόνον τοϋ Ηεοίi, oUχl τών άγίων κλ. 
Ο Ράλης συνιlνεσε ·και άπηλ-Βε λαβι:Ον σUν τfι μεταφράσει και nΊv γερμανι
κηv τοίi πατριαρχικού συστατικού καl τρείς μόνον β α τ ζ ί σ υ ς. 

"Εν σ. 183-184 τοϋ χειρογρ: Mb 37 V a r i a g r a e c a Ι] καt' ΕμΕ 
Φ ύ ρ δ η ν μίγδην, περι ού και &νωτέρω έν τίρ δευτέρφ καταλόγφ τών 

1 αΊJτών. Ό ΚροιJσιος έν 1:ϋ δεξι~ Φιι- σημειοϋται κατ<'ι τΟ σύνη'fiες αύτ&: Σταυ-
ρ ι ν Ο ς Ρ άλ η ς Conηηendatio. ΤΟ χειρόγραφον ΣταυρΙ νός. • 

2 Ό Κρούσιος σημειοϋται: })os znlesen· id est anno Cιlli 1598· ήτοι δυσανάγνω-
στον: δfiλα δή: 'Όριι. έν τέλει τijς §ταύτης διιi τfιν χρονολογία ν. 

~ =Τρίτη ήμέρ~, καλίj. 
4 Κατό. τljν σημερινi]ν δρf!ογραφίαν: =ihm geprKdigt=έκήρυξα αUτφ. 
ι; baccίa, γερμ. Batzen=4 Kreuzer=3 σημερινοVς Pfeniclι ήτοι 1 bacc=12 Pf. 

Οί Ράί.(λ)αι. 279 

«Ρ I u r-e s g r a e c i, qui ad nιe λΙ. Crusium- Tybinga venerunt qui
bιιs eleen1osynΊ<ιn1 alJ Universitate inpetravi» (δΕν προσθ-έτει μετριοφρο
σύνης Ενεκα κ α l ά π' έ μ σ ϋ, άλλα μόνον τΩ &πό τοϋ Πανεπιστημίου.) 

άναγινώσκω: 

Α η π ο 1 G Ο 1. l1ic quaerebat λύτρα 500 ducat: senex, tηercatoι

l\Iytilinaeus Σ τ α υ ρ η'\' Ο ς Ρ(.iλης l\faii 25. Habe}Jat:, συστατικΟν a 
Patriarcl1a Constantinoρoli Mat]ιreo, datum indict: 11 id est a. 
Cl1rist. 1598 .. 1 

13) Γεώeyιος Ραοvλ Μελίκης (16ΊJ). 

18. Άποκήρυξις ι•tοίi σπατάλου ύπό πατρΟς ά δ ρ ι α ν ο πολίτου 

Γεωργίου Ρ α ο υ λ Μ ε λ ί κ η, καταμαρτυροίiντος τοϋ υίοίi αύτοϋ τάσιν 

δλε-ΙJρίαν πρΟς τΟ χαρτοπαίγνιον. ΤΟ έπίσημον τοϋτο γράμμα συνετάχ-8η και 

Επεκυρώ&η έv ΚΠόλει τjj 2 Φεβρουαρίου rοί! 1611, λέγει δ κ. Γ ε δ εcο ν. 

(Γράμμα τ α ΕΚ τijς Άδριανοϋ Πόλεως 1689- 1729 Εν ΚΠ. 1913 σ. 13). 

Άνfiκεν ό Γ. Ρ α ου λ Μ ε λ ί κ η ς είς τΟν οΙκον τών έν Άδριανουπόλει 

~α λ ώ ν, Επίσης πλουσίων; Υμο συγγεν1)ς αύτών; 

Βλέπε η)ν § 11 περl Ά ν δ ρ έ ο υ Ρ ά λ η, Άδριανοπολίrου. Πολλοt 

~Αδριανουπολίtαι έμπορίαν &σκοϋντες έγένοντο πλούσιοι, στηρίξαντες καl 

σχολεία καl Εκκλησίας κατα την ΙΗ I έκατονταετηρίδα. Βλέπε και μικρd'\.1 

σημείωσίν μου περl τών έν Άδριανουπόλει«δκτω κεφάλαια άναφερόμενα εlς 

η)ν ''Ιστορία ν τών Σχολείων κατd τΟν ΙΗ I και ΙΘ I αίώνα» έπι τfι 40ετηρίδι 

τοίi μακαρίτσυ Κόντου σ. 390 κ. έ. 

Ράλης ( 1642. Ιϋ48). 

Μέγας διερ μηνευτ1)ς της Μ. ~Εκκλησίας Ράλης €ν Εγγράφφ, 

Οπέρ κυροί Παρι~ένιος ό Γέρων, οίκουμενικΟς πατριάρχης, (1639-
μεσοϊiντος 1644), έδημοσίευσα δΕ έv τfι π ε ρ ι Λ α σκάρε ω ν πραγματείQ: 

μου> διό η έν αύtίρ ύπογράφεται και Λάσκα ρ η ς, μέγας ΛογοDέτης, και 

Λογο{Ητης Νικ6λαο; καl Λογο-&έτης τοίί γενικοϋ Χρυσόσκουλος. 

('Όρα αi!rό&ι). 
14) Ράλλης .. .• (1U84). 

19. Έκ παrριαρχικοϋ κώδ. &ναγράφει δ κ. Γεδεwν (Χ ρ ο ν ι κ α Π. 

Ο'ίκου καt Ναοϋ 1884. ΚΠόλει σ. 194) rον Ράλλην ΕΥ rfi σειρι;i τών 

φερόντων τΟ Οφφίκιον τοίi Δ ι κ α ι ο φ ύ λ α κ ο ς κατ α τΟ 1684 Ciνευ διασα

φtlσεώς τινος 2• 

1 'Όρα κω Sclι nιi d \\1. Veαeichnis d. gτieclι. Handsch. Tiίbingen. σ. 76. 
1 Πι_!βλ. τ-α ;ι-ιJ.ρα κ. Χατζi'ι σ. 7.'> (fι ιlρ. 125-128) Ενθα υίΟς τ-ου 'Ιωάννου (Ράλη) 

Κ αρυο φύλλου (1648-1693) Ρ αλ(ci.κ)η ς Καρυοφύλλης μέγας χα ρ τοφύλαξ, δι κ α ιο

φύλαξ (1685) Συνδύασον, 
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Είς την &ναγραφ1)ν σημειώσας 8χω πρΟ πολλων έτών τάδε: τιρ διχαιο
q;ύλακι ·Ράλλη έδωρή!Ιησαν έφ' ορου ζωijς έπl ΠαρΗενίου (Δ') ή κάρπωσις 
~ τών Εν τfi dρχιεπισκοπfi Ζακύνitσυ και Κεφαλληνίας πατριαρχικών σταυ
ροπηγίων τiρ 1674 (vδ. ζ'». 

15) Ζοί Ralli, 

20. Έν σπανίφ βιβλίφ: Les fameux Voyages de Ρ i e t ro D e 11 a 
Va 11 e, 1664 Ι Partie 96-!02 ό περιηγητής, ού τόσας ε(ς εtρωπαϊκaς γλώσ
σας Εχομεν συγγραφdς γράφει μεταξV άλλων περl f]{}ώv ΗΗμων καί ... περl 
γάμων και βαπτίσεων τόδε: Je me suis rencontre a d e u χ solennites 
des Gι·ecs de ce pays, ιnais des grecs catholiques de 1a comιnuηioη 
latine. La prerniere etait un BaptesnΊe, ou je fus compere avec 
uηe d e s p 1 η s η ο b I e s D a m e s de ces quartiers ... qui s'appellait 
Zoi R a1 i, de cette aηcieηηe faωi11e de Rali, autrefois si faωeuse a 
Constantinople ...... l'autre (παρευρέ8·η εLς γάμους, περl f'δν έν τψ 
παρόντι ούχl ό λόγος). 

16) 'Ιωάννης Ράλης (1750 κ. έ). 

Έν Καταλόγφ τών ι\λληνικ<ον χειρογράφων τi'jς Ρουμανικijς 'Ακαδη
μείας (Manuscrise1e Grecesci, 1900, 4' Κ. Litzica έv Βουκουρεστίφ) 
ύπ~ άρ. 62 φέρεται «ό τfjς άπάτης άπαλλαγεiς 11 τΟ κριτικΟν Βαλτασαρ Γρα
» τιανοίi μεταφρασ&Εν έκ τfjς Γαλλικής φωνfjς πάρd 3Ι ωά ν ν ο υ Ρ ά λ η, 

»πρώην μεγάλου στολνίκου του έκ Μιτυλήνης, τόμος πρώτος έν 'Ιασίφ τής 
ι> Μολδαβίας q.ψνδ '.» ι 

I 7) Ράλης (1820). 

ΕLς τΟν νάρ&ηκα τοϋ έν Χαλκηδόνι ναοϋ τfjς cΑγίας Εύφημίας, παρα
πλεύρως τijς iiπo τοϋ νάρUηκος προς τον Ν αον κ α τ ερχομέ ν η ς κυρίας 
είσόδου, ύπάρχει εvrετειχισμένη πλαξ άναγράφουσα, ύπΟ τΟ Ονομα τοϋ «Χαλ
κηδόνος Ζαχαρίου» τα τών Επιτρόπων τοϋ ναοίi έν Ετει 1820, μεταξV δ~ αϋτc'Ον 
καi (<Ράλη» 2. 

1 !{ατά τΟ 1786 &ναφέρεται μέγας ποστέλνικος Δημήτριος Ράλης Εν Κ]πόλει 
(Χατζfj 1 Αύτό-&ι σ. 76 η Ορ.136«). 

2 Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ φιλτάτοu κ. Σοφοκλέους 'Αβρ. Χουδαβερδόγλου- Θεοδότου 
δστις καί τά έξης μοi ση με ιοί: Τό «\Veimarer historisch- genealoges Taschenbuch des 
gesamten adels jehnd.iischen Ursprnngs (Hebι-aici et coήversi et de genere Juda). 
1913, ΙΙ. Jalιrgang, KyffhauserYerlag, Mίiιιcheιt» έν σελίδι 383 καi b84 άνυ:γράφει, 
ώς έξ Ίουδαίωv κα.ταγομένους οίκους, καί : 

Α'. R a 11 (i), έβραίοv τραπεζίτην εν Βαρσοβίq., άποκτήσαντα τφ 1800 τΟν τίτλο ν τοϋ 
Ρώσσου βαρόνου, συμφώνως πρός σUγγραμμα τοϋ Πρίγκιπος Πέτρου Δολγορούκη 
I':Notice sur les pήncipales familles de la Russie», 

ι 
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Έπισημείωσις. 

21. Ό σεβαστος καl πολυφίλητος φίλος κ. Γ. Χαδζιδάκις έπραγματεύ!Ιη 
περl ηΟν -θηλυκι:Ϊ>V Ρ αού λ α ι ν α, έκ τοϋ Ραούλι Ρ α λ ο ϋ 1 έκ του Ράλης έν 
Έπε τ η ρ ί δ ι Πανεπιστημίου τ. Α Ό σ. 129- 136. 

-~Απήντησα έγcΟ και ΡαλΊlτζαν, 1\ν διέταξεν έγγράφως ό πατριάρχης 

Ίάκωβος κατα τΟ 1681 ϊv' άπελευitερώσυ nlν «σκλάβαν» αϋτΥjς 'Άνναν 

Γεδεών, Πάτρ. Πίν. σ. 603. 

* * * 
-ΤΟ δΕ Ονομα Ρ α λ ο ίi fμο ουχι σπάνιον έν οίκογενείαις διακρινσμέ

ναις του Φαναρίου άρχοντικαίς μέχρι πρΟ Ολίγων ~·τών. 

Έν Γ ρ η γ ο ρ. Π α λ α μ ά ετ. ΣΤ, σ. 361 &παντg Ρ α λ ο u: κτίσμα τfjς 
εύγενεστάτης άρχοντίσσης σπα&αρέσας κυρίας Ραλοίiς είΥαι τΟ παρεκκλ1lσιον 

rijς άγίας 'Α 1~ανασίας τfjς μονής ... » 

Περi τών τύπων του Βηλuκου Ονόματος Ρ α λ ο ίi, Ρ α λ 1l, Ρ αλιά, 
Ρ αλί τ σ α, Ρ α λ ο ύ δ α, Ρ α λ ι ω καl τοίi &ρσενικοϋ Ραλούδης, δρα. Α. 

Μπούτο υ ρ α, προσ&έτει μοι ό κ. Κουκουλές, «Τα νεολληνικα κύρια Ονό

ματα ίστορικώς καl γλωσσικώς έρμηνευόμενα σ. 107.» 

* * * 
-ΤΟ δΕ Ονομα Ρ ά λ η ς εϋρηται κατειλεγμένον μεταξiι Ο.λλων, μνημο

σύνου χάριν, έν καταστιχοις Εκκλησιών -καl έν Ο.λλοις βιβλίοις. Πρβλε. Σ ι δ ε

ρ ί δ ο υ Ξ. σ. 183 τοϋ Λ Ό τ. τοϋ Έλλ. Φ. Συλλόγου <περl &ντιγράφου νομο

κάνονας Μαλαξοu ". 

* * 
- Γραφfιν έηlρησα οϊαν καl άτηlντησα δι' έvΟς 1i διπλοϋ λ. 

Β'. κ a!! i Ι, Ορ{)-οδόξους τΟ flιη'ισ;.:ευμιι, βαρόνους έ\' Τεργέση], ιιε cl.οχηγέτην τΟν 

·Α~ιβρόσιον βαρόνον φόν Ράλλη, γεννηflέντα έν Σμύρνυ τίϊ 20. 7. 17f18. 
Γ'. R a J 1 ί ΙΙ, πιθανώς τοϋ αύtοU πρός τοiις προηγουμένους γένους, βαρόνους 

''Άγγλους, με &ρχηγέτην τΟν έκ Χίου Εύστράτιον Ράλλην. Καί προσ&έτει ό καλΟς φίλος· 

Fίναι περίεργον ποϋ βασιζόμενον τό Taschenbηclι παριστq. τοι'ις έλληνικοι'ις ο'ίκους Ράλλη 

Wς έξ Έβραίων καταγομένους! 
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ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

π 

Γ. Τοπικd Κύπρου. 

Έξετάζοντες κατωτέρω μετU τα τοπικΟ: Επίitετα τfjς ΤΊlνου και τfiς 

Κεφαλληνίας 1 τrl Κυπριακά, &α διαιρέσωμεν αύτd έ'νεκα του πλή&ους τά)ν 
κωμών τfiς ηlσου είς πολλΟ:ς παραγράφους καl εδάφια, ΟΟστε ό άναγνώστης 
να /.αμβάνη εύκό.λως έξ Οσων Ηέλει παραδειγμάτων έποπτείαν τών διαφό
ρων καταλήξεων καΙ σχηματισμών. 

cΩς παρετηρ1)σαμεν 1lδη (σ. 333), Ολίγιστα τοπικΟ:. έπί\Jετα παρέμειναν 
ο\α παρεδόθησαν &ρχαιόβεν. Οϋτως ο[ κάτοικοι τijς Άλάμπρας (KiJ ) δΕν 
λέγονται Άλα(μ)πριιiται, (bς φέρονται έπL τfις περιφήμου διΟ:. κυπριακών 

χαρακτήρων έπιγραφijς τού Ίδαλiου, (βλ. Deecke, Sannnlung Ι σελ. 27) 
άλλιi ΆλαμπρtΊες, oL Ίδαλιείς λέγονται Δαλϊ:τες ot Κερυν1ϊται λέγονται Κερυ
νιώτες, οϊ Πάφιοι Παφίτες, οί Περγαμηνοt~ αν τΟ έν Κύπρφ &γνωστον Ιlέρ

γαμον 2 έσχημάτιζεν δμοιον τοπικΟν πρΟς τΟ πασίγνωστον,~καλοϋνται Ιlερ

καμ'ίτες και οί Σόλισι Σολιaτες. ~ΑλλCι. τΟ Άμ{μ)οχοvστιανδς ήτο Ίlδη είJχρηστον 

καta toi>ς φραγκικοiJς χρόνους (βλ. Μαχαιρα σ. 95. 129 κα\ Βουστρων(ου σ. 539) 
Ετι δΕ παλαιότερα fισαν τΟ ΛεμεσιανΟς άντι }{εμεσιανός, Οπερ φέρεται παλαιό

θ-εν ώς κύριον Ονομα, καl δη τΟ /lρωτωρκανός, Ίϊτοι ΠραιτωριαγQς διότι τΟ 

Πραιτάψι(ο)ν Ίiτοι Πι1<}·ανώς εΊρκτ1) τfjς Πάφου λέγει;αι Πρωτώρl1' κατα τΟ 
πρώτος. ~Έτι παλαιότερα φαίνονται τΟ Άγρότης δ κάτοικος τοϋ ~Αγρού, 

Κωμ1ίτης δ κάτοικος τής f(cόμηι:: τοίί Καρπασίου τfις έπιλεγομένης τουρκιστl 

J(κεπlρ καl τfjς Λυθράγκωμης, 1iτοι τflς Έρυ-&ρας κώμης και Νάγκωμης 11τοι 
Νέας κώμης και oL κάcοικοι τοϋ Δικώμου Τρικώμου καl Πεντακώμου λέγον~ 
ται Δικωμίται κτλ. ~Επίσης &ρχαΙκώς λέγονται Καλοχωρίτης ό κάτοικος τού 

l(αλοV .... ΥωρκοV, }{ησιώτης ό κάτοικος rijς ΛΤ1}σου, c Οδίτης δ τής c Οδούς καi 

Πολίτης 8 rijς Π6λις τijς Χρυσοφούς. 

Σπουδα.ίον έπίσης είναι Οτι ό καωικών τΟ τουρκοχώρι (Χρ) Είςτηγκιό 

δηλαδlj Πiο>• (βλ. το ΊΌπωνυμικον τijς Κύπρου έν ΆιΊηνας ΙΗ' (1907) 
σ. 337) λέγεται Εlςrηγκιώτης, κα{}ιiις έλέγετο J(ιώτης δ κάτοικος της έν Μυσίq. 

1 Βλ. 'Επετηρίδας ΒυζαντινUΊν Σπουδών iiτος Δ' (1927) σελ. 332-341. 
2 Σημειωτέον δτι Α τής Άκα-&-&οiJς ύπάρχει Παναtα Περκαμψιώτισσα. 
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Κίοu και ο κατοικό1ν την Φάσλιν (Χρ.) i]tσι Φάσηλιν λέγεται Φασ(η}λiτης, 
ώς δ κάτοικος της &ρχαίας πόλεως της Λυδίας (βλ. Τοπωνυμικοv σ. 341). 

ΟΑλλΟ: φανερΟν είναι δτι τα Ολίγισrα ταϋτα λείψανα μικρΟ:v Εχουσιν 
εχτασιν καl δ τι τΟ μέγα πλήθος των τοπικών έπι{}έτων έσχημaτίσθησαν. δ πως 
καL αί κώμαι μετδ. Χριστόν. 'Έκτοτε δε αί χρησιμοποιούμεναι καταλήξεις 
περιωρίσ&ησαν είς πέντε, άλλΟ. πάσας άρχαίας και δοκίμους, άτης-ιάτης-ίτης 
(ώτης) ·ιώrης καl τfιν -ιωιός. Αύται προφαν&ς έσψζοντο παλαιό{Jεν έπί τινων 
προτύπων τών κατόπιν ώς π. χ. τΟ l(ιώτης καl Φασηλίτης. cΑλλ~ 1l -ιωιΟς ή 
όποία έσπάνιζεν άνιJ: την κυρίως CΕΗάδα, είναι σπανία καi dντικαθίσταται 
οσημέραι. AiJn) 'l κατάληξις -αίσς, ή &λλαχοίi σuvήiJης (π. χ. Σιφνιός, 
Μυτιληναίος), είναι &γνωστος έν Κύπρcρ καΙ ό Κύπριος, δν πολl.οl τών 
αλλωv ~Ελλήνων λέγουν «Κυπραίον» αύτοκαλείται Κυπριώτης ;.αι κατα 
τραχυτέραν προσφορι:Χν του ρ/ώ- Κυπρικώτης. "Η δε χρfjσις τών σφζομένων 
πέντε καταλήξεων δεν ~πόκειται, καiJι:Ος παρετηρ1jσαμεν ('Επετηρίδας σ. 334) 
εLς στα&ερΟν κανόνα, άλλα γίνεται καi νίiν- Ο πως καl τΟ πd.λαι- κατά τι να 
συνεκδρομl)ν και τοιουτοτρόπως ύπάρχουσι μερικα σχηματιζόμενα διττώς καl 
τριττώς. Οϋτως ό κάτοικος τfjς Πέτρας (Λκ.) λέγεται Πετρίτης καl Πετρικώ
της καl Πετρικιώτης, 

Άλλ ~ είς πάντα τα έκ δύο λέξεων συγκείμενα Ονόματα, π. χ. J(άτω Δρϋς, 
καl εLς τας άγιωνύμους κώμας, π. χ. _'Liις ~Αθαν(lσις, έσώitη πιστώς ή άρχαία 
συνή{}εια, 1iτοι τα έπί&ετα σχηματίζονται μονολεκτικώς f(ατωδρύτης καl 
'Άιθανασίτης 1. 

,'Η τοιαύτη μονολεκrικη συνή&εια δημιουργούσα μακρaς λέξεις, επιφέρει 
περιερyους συyκοπάς, δ.ς άναφέρομεν μίαν μίαν κατωτέρω. Π. χ. ό κάτοικος 
τοU προαστίου τfjς Λευκοσίας 'Άγοι ~Ομολο(γ}ητaδες ί.έγεται 'Αμολοδιαγδς 
καl 'Αλιμοδιανός. ~Αλλ&. καl τijς συγκοπής &ρχαία παραδείγματα μνημο-
νεύει Στέφανος ό Βυζάντιος. · . 

ΠολU περιεργότερα καi διδακτικώτερα είναι τd τοπικd έπί-θετα τd έ'χοντα 
συλλαβΟ:ς πειρσσοτέρας αύτcΟν τών Ονομάτων τών κωμών. Π. χ. οί κατοικούν
τες τl)v Kvρd11 καl την Jlέτρω' τοU Μόρφου λέγονται f{ερασίτες καl Πετρα
σίτες· πό-&εν τΟ σι; Ιlροσέχον τες Ο τι ή 'Αγιά Φύλα τfjς Λεμεσού έλέγετο 
παλαιότερον CΑγιd Φύλαςι, ό δε κάτοικος ~ Αϊφυλαςίτ:ης, δυνάμεΒα να εLκάσω· 
μεν Οτι καi τΟ Κυρd καL τΟ Πέτρα {}d Ελέγοντο &ρχικώς πληρέστερα π. χ. 
«σπίτιν τfjς Κυρά"ς», 1l «vερΟν τfjς Πέτρας» καl κατόπιν σuνεκόπησαν. Καi. 
ό Μύλος, ό εχων κάτοικον Μυλωνίτης, προτοϋ {tc't έλέγετο ..ι\tυλωνάς καl τα 

1 
Τινά tοιαίίτα διπλά Ονόματα &γνωστοτέρων χωρίων έκφέρονται σήμερον μονολε

κ~ικώς. Ο~ιως ό :.Αι•αλιόιηας καi ό πλησίον Καrαλιό1ιτας (παριi τήν Moy-fμ• τοϋ 'Αρχαγ
γελου) φ~ιινονται ΑJ'(ι) Κfιi ιω.τω Λιόι'Ια; (='ΕλαιοVςι Ξλαιώι·j καί τα 111έσω•α τής Πάφου 
Υjσαν Μεσα(C)οιτα. 

I 
I 
' 
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ΙΙερ6όλια, 0 ώv οί κάτοικοι λέγονται Περ6ολαρϊτες, άρχικώς -θα Ελέγοντο Ιlερ-

6ολάριδες,' ψς Τορνάριδες (Κλ.) -1'αρίτης. Παραδοξότερον, ό κάτοικος τfjς 
Ληνοϋς λέγεται Αηι'οψJJτης, γινώσκοντες δΕ δτι λη1'Ος λέγεται Οχ ι μόνον δ τών 

ο'ίνων, &λλΟ: καl ό τάΊν δερμάτων, έννοοίiμεν Οτι τΟ -ψ1jτης έσήμαινε τΟ 

παλαιΟν έπάγγελμα τώΥ πρώτων κατοίκων ώς γναφέων. 

'1 δ ' ' ' ' ' ' "'Α' (Μ ) ' "Α Η ονα ικα ει.ναι τα τρια εις -εvτης τοπικα, z.ωνα φ. -11εvτης ρμοv 

(Π φ.) 'Αρμεύτης και Μαραθδ.σα (ώς καλεϊται μία τών &πο Β. τού Τροόδους 

κατερχομένων κοιλάδων) .Λiαραθεύτης. Καl οί μΕν νέοι Δημόδοκοι "~~ώπτουσι 

τοUς φιλέργους το1Jτους Ορει'\'οUς ώς παρηχοUντας πρΟς τΟ κλέφτης καt τΟ 

ψεύτης, &λλ~ οί φιλόλογοι Οφείλουν να σχετίσουν τΟ "Αλω1•εύτης τfίς σιτο

φόρου cJ Αλωνος πρΟς τΟ δλω1•εvη}ς. ~a τόνος προφανώς &νέβη κατα ηΧς 

λοιπ<Χς τοπι.κας καταλ1lξεις έχ τού πλη-&. ~ Αλωνευτάδες, ~ ΑJ.ωγευτήδες, ~ Αλω

,εύrηδες, 'Αλω1-εϋτες. 'Η δε Μαραθiiσα πιiJανώτατα Ελέγεrο Μαραθο(6)δ.σα 

(πρβ. Γερδ.σα &ντι Ίεροβδ.σα καΙ Τοπωνυμικόν Ά&ηνδ.ς ΙΗ · σ. 336), f]τοι 
κοιλας τοϋ έκεί παραποτάμου Μαρά-3-ου. Τέλος η Xrhρa (1iτοι 1l πρωτεύουσα 
Λευκοσία) σχηματίζει τοπικΟν Χωραtτης. 

τα -&ηλυκα πάντων τών τοπικών (πλl)ν τών είς -ιανΟς) σχηματίζονται 

είς -τισσα καl πλη&. ·τισσες π. χ. f(αμnίτισσα, Χωραί"τισσα, Πλατρίτισσες κτλ. 

~Αλλό. καl Uποκοριστικώς είς -roii καl πλη-&υντικώς -τοϋδες· π. χ. Κερυ

νιωτοV, Παφιτοϋ, Περ6όλιγ τής Μαρωγιτοϋς (έν Λευκοσί~t-)1 Σκαλιωτοϋδες1 
ΜορφιτοVδες, &λλ~ 1l πολύχρησrος αϋτη κατιiληξις περιέχει καl ηΊν fννοιαν 

(καiJciJς &λλαχοίi 1] -πούλλα βλ. Δ' σελ. 337), δrι ή δηλουμένη ε! ναι νεαρa και 
' , τ, ' , ,. ·""λ , , , ( Λ ' 1 ~~ ΚαΛΟκαμωμενη. α εις -ιανος εχουν u •ι υκα εις ~ιαΨη π. χ. εμεσιωιη π .η υ-. 

-1ιkς) καl στερούνται τοιούτων ύποκοριστικών. 

τα· δε ούδέτερα τοπικα έπί&ετα σχηματίζονται είς .ίτικογ καl χρησιμο

ποιούνται Οχι μόνον περl πραγμάτων, π. χ. Λεvκαρίτικα κεντήματα η Παφί

τ.ικα τυρκά, &λλ<Χ καl περl νεαρών &νδρών, Lδίως έν Λευκοσίq.· π. χ. ήρταν 

τρία Μορφίτικα η Καρπασίτικα σημαίνει παλληκάρια έκ Μόρφου η Καρπα

σίου (κα&α>; &λλοίi Κρηrικόπουλλα), δηλαδi] ή κατάληξις ε!ναι παράλληλος 

πρΟς την Ηηλυκfιν -oV. 

Καταλέγοντες κατωτέρω πάντα τα τοπικα έπίιtετα, δσα συνελέξαμεν, 

έχωρίσαμεν αύτα· 1) κατα τα γένη τών Ονομάτων των έξ ι1ν προέρχονται 

κωμών, είς τα έξ άρσενικών, -3-ηλυκών καΙ. ούδετέρων (Α, Β, Γ) καl ύποδιαι

ρούμεν Εκάστην τάξιν κατα τΟν τόνον είς Οξύτονα, παροξύτονα καl προπαρο

ξύτονα, ωστε να φαίνεται Ιl Εκάστοτε χρfiσις μιας τδ}ν 4 καταλήξεων· 2) κατα 
πτώσι1', διακρίνοντες ηΧς όλίγας κατ& γενικfιν (τού Cί.λλοτε κυρίου) έκφερομέ. 

νας είσέτι κώμας π.χ. τοV Γούρρη (Δ) ένψ αί πλείσται κυριώνυμοι Εσχημά

τησαν η δη -&t1λυκΤ]ν όvομαστικήν· π. χ. «τd Εύδήμου» Ταύδήμου, ή Αύδt}μου, 

<fJ ΆiJη(νσ)γένους» τής Άθη(γ)ένοvς, ή :Αθηένσυ, 3) κατ' &ριiJμον περιλαβόν
τες τaς δλίγας κατa πλη&υντικον φερομένας κώμας (Ε)· 4) τa φέροντα την 
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κατάληξιν -ιανός ώς ΟλιγάριΗμα καl δλιγοστεύοντα όσημέραι· {ς) 5) τα έκ δύο 
λέξεων ονόματα· π. χ. Μέσα γειτο,•ιa (Ζ)· 6) η) εξ άγιων1!μων κωμών (Η)· 7) 
τα συγκεκομμένα τοπικc! (Θ) καl άντ:-θέτως ττ'.ι φέροντα περισσοτέρας εLς τfιν 

ρίζαν συλλαβάς. ~Εν τέλει παρατηρούμεν δτι δλίγαι είναι a't μικραi κώμαι 

αί μη σχηματίζουσαι τοπικΟν Επίίtεrον, π. χ. οί .Δlά1ιτρες καl τΟ 2.~ράντον τοϋ 

1\iόρφου, 1) ~Νέτα, 1i .Λ1οναρκd καl τα Γαστρυl. τοϋ Καρπασίου, Οπου άκούε

ται «είμαι ποV τΕς J.11άΝρες, ποV τd Γαστριd» κτλ. ;Ιδίως τα τουρκοχώρια, 

π. χ. δ "Αις Συμιός. ό ·Αις Στάθις τοϋ Καρπασιοϋ στερούνται τοιούτων έπι

{}-έrωv, αϋτη δΕ η άνrίttεσις πρΟς τα έλληνικά, εlναι πολλης προσοχης άξία, 

&ς δηλοϋσα καl αUr1l την έμμον}lν του Ε&νους είς ηΧς &ρχαίας -παραδόσεις 1• 

Α'. ΊΌ:πικ(2 κωμώ1ι (lρσειιικοiί γέJιοvς (έJ'tκοϋ dριθμοϋ). 

α) ~iiς -ιώτης· περισπώ μεν α·' Αρακαπι7ς (Λ μ.) ~πιώτης, Γα(δ)ουρiiς (Λ μ.) 

-ρκώrης, Kαgα!Jiiς (Κ ν.) -!Jιώrης, Κουτραφiiς (Μφ.) ~φιώτης, Λου!Jαρiiς (Λμ.) 

-ρκώτης, Μουτουλλiiς (Λκ.) -λιώτης, ΠεδοuλrΙς (Λκ.) -λιώτης, Ψεuδiiς (Λν.) 
-6ιι/πης. 

Παροξύτονα· Νικήτας (Μφ.) ~δκιώτης. 

Προπαροξύτονα· Κάθικας (Π φ.) -ιδκιώτης (&νώμαλον), Λάρνακας ~κιώτης. 

'Ασκiiς (Μ φ.), 'Ασκώτης. 

β) -ας -ιάτης· παροξύτονα· Λvθρο(δ)όντας (Όρ.), -δογκιάτης. 

Προπαροξύτονα· (Γ)cύψωνας (Λμ.) -νιrlτης. 

γ) -ας -ίτης 'Αναλιό11τας καl ΚαταλιόJιτας ("Ορ.) -11τίτης. Καl προπαροξύ

τονον Βαθύλακας (Κπ.) -κiτης. 

δ) ~ης ~ιr.ότης, Σιντης (μετόχι Κύκκου παρa τa Κοιλοκέδαρα), Σιγκιώτης. 

ε) ~ης -ίτης, παροξύτονα. Άγκολέμης (Χρ.) -μίτης, Καλαπω•αγιώτης 

(Λκ.) ~τίτης. Μαθκιάrης (Κ1!.) -rιτης, Λfω>tάτης (Κλ.) ~τίτης. 

ς) -ος -ίτης- οξύτονα: Δαυλος (Κπ.) -λίτης κα1 λιώτης, Δωρος (Κλ.) -ρίτης, 

Παροξύτονα: Κάμπος (τijς Τσακκίσrρας, Λ κ.) -πiτης καi Καμπ1ν (τοϋ 
Φαρμακά) -πίτης. 

Προπαροξύτονα: Γερόλακκος (Όρ.) -κκίτης, Παλιόμυλος (Κλ.) -λίτης. 

Πρόδρομος (Κλ.) -μίτης. 

ζ) -ος -ιώτης· οξύτονα:' Αγρδς (Κλ.), 'Αρκώτης, 'Α{}ρακος (Λμ.), -κιώτης, · 
Πουμδς (Χρ.) ~μιώτης, Στατος (Κλ.) -αδκιώτης, 

Παροξύτο1•α: Κόρνας (Αν.) _,,ιώτης. 

1 Αι μετiι. τiι Ονόματα τ&v κωμών βραχυγραφίαι σημαίνουσι τiι. διαμερίσματα (τουρ· 

κιστi ''αχιέδες) τijς ΚUπροu, 11τοι 'Αμμόχωστος ('Αμ.), Αύδ1]μου (AU.), Καρπάσιν (Κπ.), 
Κελοκέδαρα (Κδ.), Κερύνια (Κ\•.), Κυλάνιν (Κλ.), Κυ{}ρία (Κ{}.), Λάρναr.ας (Λ ν.) Λεμεσός 

(Λμ.), Λεύκα (Λκ.), Μεσαρcι\ (Μσ.), Μόρφου (Μφ.), Όρε<νή (Όρ.), Πάφος (Πφ.), Χρu 

σοχοϋ (Χρ ). - '1\l παχιΊrερα σύμφωνα κ, χ, σ σημαί\'ουν δrι ;τ:ροφέρονται διαφόρως. 

J 
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Πρωrαροξύtο\'α: Γούναρος (Αύ.) -ρκώτης, Πορνόκη:πος (Μσ.) -πιώτης 

Μαραθό(β)Qvνος (Μσ.) ~ιψhτης, Ξερό(u)οω·ος (Λχ.) -J·ιώτης, Παχύ,·αμμος 
(Χρ.) -μιώr;)ς, Πολύστvπος (Λχ.) ~πιώτης, Σrρύ6ο!.ος (Όρ.) -λιώτης, Στερα
κό(ΙJ)ουl'ος (Α~.) -l'ιώτης. 

η) -0ς -ότης· 'ΑγρΟς -ότης. Παροξύτονα: Κύκκος -κώτης, Πύρκος -κώτης. 

Β'. Τοπικd κωμο)ι• θηλυ;ωϋ γέJ•ους. 

α) -α ~άτης. 'Οξύτονα: ΔωριJ. (Α~.) -ράτης, Πουκa (Κ λ.) -κάτης, 'Ορά 

(Λν.) Όράτης. 

Παροξύωνu: "Εμπα (Π φ.) -πάτης, Λέμπα (Πφ.) -πάτης, .Λεύκα -κάτης1 
Τέρα (Πφ.) -ράτης. Όμοίως καl τa έξijς εΙς ;ά: 'ΑοπρογειιJ. (Κδ.) -γειάιης, 

Δρυνιά (Πφ) -l'ιάτης, Σολιά (περιοχi] Λκ.) -!.ιάτης, Χεροϊδιά (Αν.) -διάτης. 

f;) ~α -ιάτης. Παροξύτονα:' Α,ιαφωτiδα (Λ ν.) -φωδιάτης, Βωκολiδα (Κ π.) 
-διάτης, Κο,οiίαα {Χρ.) -αιάτης, Κώμη τοϋ γιαλοV (Κπ.) -!(ωμιάτης1 ΛεμώJ'α 
(Κδ.) -J•ιάιης, !Ιελαθοvσα (Χρ.) -σιάrης, Σωτι]ρα (Λμ.) -ρκάrης, 1'ριμιθοvσα 

(Π φ.) ~σιάτης, Φιλοvσα (Π φ.) -σιάτης. 

Προπαροξύτονα: 'Αλέκτορα (Α~.) ~ρκιiτης, 'Ανώ(γ)vρα (Α~) -ρκάτης, 

Κισσόνερκα (Π φ.) -ρκάτης. 'Ομοίως κα\ ta ε\ς jα παροξύrονα: Ζώδκια 

(Μφ.) -δκιάτης, "!νια (Πφ.) ~νιάτης, Κορ66κια {Κπ) Κορο6ιάτης, ΜεJ•J•όγεια 

(Αν.) -γειάτης . 
. γ) α ~ίτης. Προπαροξύτονα: Γαλλ6nιψ"α (Κπ.) -1•iτης, Μελά•·αρκα (Κπ.) 

.κίτης1 Συκόπετρα (Λμ.) -ίτης. 

Παροξύωνα: Αύλώl'α (Μ φ.) -l'ίτης, Βά!Jλα (Αν.) ~6λίτης, Γαλάrα (Αν.) 

-τίτης, Γιαλοvσα (Κπ.) ~ σίιης, Θελέτρα (Π φ.) -ρίτης, iVlαλovJorα (Όρ.) -τίτης, 

Περιστερώl'α (Μ φ.) -νίτης, Πέτρα (Λκ.) -τρίτης. Καl tιl έξijς εΙς;a παροξύωνα: 

Γαλά(δ)κια (Κπ.) -rίτης Γερμασύγεια (Λμ.) ~(γ)1]της, 'Εφτα(γ)ι.ό1•ια (Λμ.) 

-(γ)ωl'ίτης, Καλλέnια (Πφ.) -πίτης, Λακατάμια (Όρ.) -μίτης, Λά,ιια (Κλ.) 

-νίτης, Παλόδια (Λμ.) -οτίτης. Καi τιψ!ς_ιa οξύrονα: Βρομολαξιά (Αν.) -ξίτης, 

Πακοπετριd (Λ κ.) -ίτης 1 Κατοκοπιd (Μ φ.) -πίτης, Μεσαρκd - ρίτης, Γlαροκλησιd 

(Λμ) -σίτης. 

δ) α -ιώτης· οξύωνα: ΔευτεριJ. (Όρ.) ~ρκώτης, Νατa (Π φ.) Ναδιώτης, 

Σαραμii (Χρ.) ~μιώτης· όμοίως καi τα ε!ς ;6: 'Αγλαγκιd (ΚΗ.) ~ γκιώτης, 

'ΑπαισιιJ. (Λμ.) ~σιcfπης Βα6αrσι,ιι'ι. (Αν.) -vιώτης, Βιζακιa (Μ φ.) -κιώτης, 

Γαλαταρκd (Πφ.) -ρκώτης, Γιαλιd (Χρ.) -λιώτης, Ζαχαρκa (Χρ.) -gκώτης, 

Κλα!Jκιd (Αν.) -κιώτης, Κυρκά (Κ1!.) -ρκώτης, Μαλιά (Κλ.) Μαλιώτης, Πανα

γιά (Πφ.) -γιώτης, Πενταλιa (Κδ.) -λιώτης, Σιά (Μσ.) Σιώτης, Σκάλα (Λν.) 

Σκσλιώτης, Τσακκiστρα (Λ κ.) -ρικώτης, Φι!.ιiι. (Μ φ) ~λιώτης. 

Γlαροξύωνα: 'Αρκάκα (Χρ.) -κιώτης, Καλοψiδα (Λ ν.) -διώτης, Λάσα 

(Πφ.) Λασκιώτης, Μελιiνrρα (Χρ.) -τρικώτης, Πύλα (Λν.) -λιώτης, Σκιλλοvρα 
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(Μ φ.) -ρκώτης, Φασο>iλλα (Λ μ.) -λιώrη;. Όμοίως καί τι\ εtς;a· "Ασσια (Μ σ.) 

-σιώτης, ~ Αφάγεια (Μ σ.) -νειώτης, Δέι•ια (Άμ.) -Νώτη~, Δερίγια (Άμ.) -1;ιώτης, 

Δράππια (Λν.) -πιώτης, ΚερύJ•tα -1'tώτης, Κvλ1]J•εια (Κδ.) -νειώτης, Αάγεια 

(Λ1•.) -γειώιης. Μ'ελοιiχεια (Λ ν.) -χειώτηc, 'Ορμίδια (Λ ν.) -διώτης, Πέγια (Π φ.) 

-γιώτης, Χάρκεια (Κν.) -κειri>της. 

Προπαροξ~τονα: Τραχυπέδουλα (Π φ.) -λιchτης. 
α) η -ιάτης· δξύrοvα: Ζωπη(γ)ι) (Λμ.) -ιτιά της, Καθολικiι (συνοικία Λεμε

σοϋ) -κιάιης, Μ'ονι) (Λμ.) -νιάτης. 

Παροξύτονα: Βώ,.η (Κτ1.) -J•ιάιης, ΚόΧΧ'l (Λν.) -χιάτης. 

β) η -ίτης· παροξύτονα: Άμαρκέιη (Πφ.) -τίτης, Αύτοκώμη (Κ π.) 

-μήτης, Κώμη (Κκεπίρ, Κ π.) Πωμ1)της, Αfαθικολώ1•η (Λμ.) ->'ίτης, Πόλι (Χρ.) 

-λίτης, Τόχ,•η (Λν.) ->'ίrης. • 
Προπαvοξύrονα: "Αρτεμι (Μ σ.) -μίτης, Έγκωμη (Όρ.) -ιυ)της, Λυθρά

γκωμη (Κιτ.) -μ1)της, Μύλαvρι (Κλ.) -ρίτης, Σύγκρασι (Μσ.) -σίτης, Φάσ(η)λι 

(Χρ) -λίιης 

γ) η -ιώιης· οξύτονα: Βατιλ,ί (Μ σ.) -λιώιης, Γαλψij (Χρ.) -1•ιιhτης, Καμ

πυλ1) (Κν.) -λιώτης, Κορ(ι•)φι) (Λμ.) -ρκιώτης, Μπη(y)!J (Μσ.) Λfπη(γψhτης. 

Παροξύωνα: Έρήμη (Au.) -μιιhτης, Κοίλη (Πφ.) -λι•hτης, Λύσι (Μσ.) 

-σιώτης, Λfελίι·η (Λν.) -ιώτης, Φύτη (Πφ.) -δκιώτης. 

Προπαροξύτονα: Βορ()κληνη (Αν.) -1•ahrης, 1'ριμήκλφιη (Κλ.) -1•ιώτης. 

α) 0- -ίτης· Άλαμ:ινvδ (Λν.) -1Ψίτης, Πλατω;ισσό (Κπ.) -σ[ιης. 

β) -ο -ιώτης· Άκουρσο (Π φ.) -σιώτης, (εtς τi]ν) Κιο (Χρ.) -κιώτης, Λισο 

(Χρ.) · σιώτης. 
Προπαροξύτονα: Δελίκηπο (Αν.) -πιώτης, Λάπηθο (Κν.) -θιώτης. 

-ου -ίτης- Περισπώμενα: ~οδοV (Αν.) -δίτης καl -διάτης. Καl τd είς;οϋ 

Ποταμιού (Κλ.) -μίτης. 

Παροξύτονα: Άθηέ,.ου (KIJ.) -ι•ίτης, Βλάσου (Ακ.) -σiτης, Γιόλου (Χρ.) 

-λίτης, Κοράκου -κίτης, Λόφου (Κλ.) -φίτης, Μαρόττου (Χρ.) -ττίτης, Μυρμη

κόφου (Χ ρ.) -φίτη-ς, Μόρφου . φίτης, Ξυλοφάου (Αν.) -αί~ης, Πάφου -φίτης, 
1'ερσεφά1'ου (Αν.) -νίτης, Ψιμολόφου (Όρ.) -φiτης. 

. ου -ιώτης' Περισιτώμεvα: , Ακαθθοv (Μ σ.) -θθιώτης, f!ληθινοv (Μ φ.) 

-1Ιt(hτης. Καi τα εlς /oV περισπώμε\'α: ~ ΕλεδιοV (Κδ.) - διώτης' ΚανJια6ιοV 

(Κδ.) -6ιιhτης, Λαπηθιοv (Κδ.) -θιώτης, Μηλιοv (Χρ.) -λιώτης, Πιτα6κοv (Π φ.) 

- 6κώτηςι ΣαλαμJιιοV (Π φ.) - Jιιώτης, ΣουσκιοV (Κδ.) - σκι(hτης, Χρυσουλιοϋ 

(11 στου, Μ φ.) - λιιhτης. 

Παροξύτονα: Ά6κόρου (Άμ.) -ρκώτης, Ά6ρολλά(δ)ου (Ακ.) -διώτης, 

Άρμή,.ου (Κδ.) -τ•ιώτης, Άοίνου (Ακ.) -J•ιώτης, Άραδίππου (Λν.) -πιώτης, 

Αύδήμου -μιώτης, Γύψου (Άμ.) -ψιώτης, Εύρέτου (Χρ.) -διώτης, Εvρύχου 

(Λκ.) -χιώτης, [(λ,)ρου (Όρ.) -ρκώτης, Κοφίνου (Λν.) -J•ιώιης, Κρiτου (Πφ.) 

-ιδιώτης, Κύπρου -πριώτης, Αεμίθου (Κλ.) -θιιότης, Λετύμπου (Πφ.) -πιώτης, 
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1Υ1}σου (Κ~9.) -σι.ιύτης, Ξυ).οη~μπου (Λν.) -πιώτης, Σιλfκου (Κλ.) -κιrhτης, 
2lμου (Χρ.) -.μι(hτης, Σκαρfγου (Λ ν.) -1't(ύτης, Ταύρου (Κπ.) -6κώτης, Τύμπου 
(Κθ.) -πιιhτη,·, Χούλου (Κδ.) -λιιhιης. 

1''. Tontκd κωμόηι οl•δετέρου γέγους. 

-Ο' -αiτης. Π((!_)(JξιJτονα: 'ΑγρωτήριJ' (Λμ.) -ρκάΤης, Κολόσσοι (Λμ.) -σιάτης, 
Παi.αιφώρtJ• (Όρ.) -ρκ,!της, Πυρό(γ)εtJ• (ΚΗ.) -γειάτη;, Φτερικούδιν (Μφ.) 
-διάτης. 

-ιτ• -ίτης. Παροξύτονα: Άρκάκιν (Μφ.) -κίτης, Λά!.tJ• (Κτ'J.) -λίιης, Λψτ•ά-
"'' (Κλ.) -τίιης, Λλιωτέτριτ• (Α μ.) -ρίτης, Μαρώι•ιν (Λ ν.) -τ•ίτης, Μονάγριι• (Κλ.) 
-!της, Παραλ(u>'ιτ• (Άμ.) -J•ίτης, Πελέντριτ• (Κλ.) -ρiτης, Πολέμιν (Πφ.) -μίτης, 
Σαρά1•τιι• (Μφ.) -τίτης, 7'ραχώ>•ιτ• (Λμ.) -γίτης, Χόλιι• (Χρ.) -λίτης, Ψηάhιτ• 
(Χρ.) -Ιιίτης. 

Προπαροξύrονοv: (ηκιό>•ελι (τουρκοχιhρι Όρ.) -λίτης. 
-ο' -ιώτης. Όξύτονα: Βουνlν (Κλ.) -1'ιώτης, Γεράγιν (Κπ.) -Ψιώτης, Γ ου· 

δiι• (Πφ.) -δμhτης, Παίjωκλiν (Κτ'J.) -λιώτης, Λιμι•c1• (Πφ.) -νιώτης, Μαρi,. 
(Αν.) -ρκώτης, Σιχχαρiι• (Κν.) -ρκώτης, Στροvμπt1• (Πφ.) -πιώτης. 

Παροξύτονα : Άκάκιι• (Μφ.) -κιώτης, Βασίλιν (Κπ.) -λιώτης, ZακriκtJ• 
(Λ μ.) -κιώτiις, Κάρμ.ιι• (Κ ν.) ->'((vτης, Πειδάσιν (Πφ.) -σιώτης, ΠελΜκιι• (Λ μ.) 
-κιώτης, Κίτιτ• (Λν.) -διώτης, Κυλάι•ιν (Κλ.) -νιώτης, Λι6άδtJ• (Μφ.) -διώιης, 
Μοσφίλιι• (Λκ.) -λιώτης, ΠατρίκtJ• (Κιτ.) -κιώτης, Πισσούριι• (Au.) -ρκ,hτης, 
Σπιτάλλιν (Λ μ.) -λιώτης, Φιλιiτ•ιι• (Λ κ.) ·J•tώτης, Φλαμούδιι• (Κ π.) -διώτης, .Χαλ
λέριJ• (Λκ.) ρκώτης, Χόλιν (Χρ.) Χσλιώτης. 

Προπαροξύτονα: Καζάφω•ιν (Κ ν.) -νιώτης, Μάσαριι• (Μφ.) -ρκwτης, 
-ο1ι -ιάτης. ΠροπαροξύτονΩν: Λευκόνοικογ (Μσ.) -':ιάτης. 
-ον -ίτης. ~Οξύτονα: Πρασκι(ηι (Λμ.) -στ/της. 
Παροξύτονα: Ψηλiiτον (Μ σ.) -τίτης. 

Προπαροξύτονα: Δίκωμστ• (Κ ν.) 7'ρiκωμσ>' (Άμ.), Πει•τάκωμοι• (Λμ.) 
-μiτης, Λιοτ•άρισοοτ• (Κπ.) -σίτης, Πέρκαμ.Μ (Λν.) -μίτης, Ριζοκάρπασστ• (Κπ.) 
-σίτης . 

-ον -ιώτης. Όξύτοvα: Ά6τελλερδJ• (Λ ν.) -ρκώτης καl -ρ{της, 'Αλεθρικδγ 
(Λν.) -κιώτης, Βοv1•οτ• (Κν.) -τ•ιώτης, [(απηλειlη• (Λμ.) -λειώτης, Στρογyυλον 
(Μσ.) -λιώτης. 

Προπαροξύτονα: Μέι•ικο1• (Όρ.) -κιώτης, Παλαίκυθρο1• (Κτ'J.) -υρκώτης· 
-ος -iτης. Προπαροξύτονα: Διόρι(γ}ος (Κ ν.) ιt'της, Κυλά,,εμος (Κπ.) -μίιης, 

Λάπαθος (Άμ.) -ίτης, 'Όμοδος (Κλ.) Μοδίτης, 'Ό6κορος (Κπ.) -ρίτης, Φρέ>'α
ρος (Άμ.) -ρίτης. 

-ος -ιώτης· δξύωνον, 'Ανα6αρκδς (Π φ.) -κώτης. 

Παροξύτονα: 'Άρσος (Κλ. Μ σ.) -σιώτης, Τέμπλος (Κ ν.) -λ((hτης. 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕJΛΣ ΒΥΖΑΝΤ, ΣΠΟΥΔΩΝ, Ετος Ε' 19 
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'Γ Άιιαδιοϊ' (Χρ.) -δω)της, τ~ ~Αvεδισϋ (Όρ.) -διc/ιτης, 1 τοίί Γούρρη 

('Ορ.) -ρ;-ω)της, τοϋ Ααζω·αl (Όρ.) .γίτης, τcl Λirlμμπρη (Μφ.) -ρκ"ώτης, τα 

Μαμούτ•ταλη (Κδ.) -λίτης, τοu Μασούρα (Μφ.) -ρκο!της, rοϋ Φικάρδου (Όρ.) 

-ρκω)της, τοίi Χρ1•σουl.ιοV (JΗφ.) -λιώτηc;. 

Ε'. Τοπικ(l κωμώγ πληθυJΙτικοV ii.ριθμοΧΊ. 

α) Άρσενικιί.: Άγιοi ['Ανάργυροι] (Λ ν.) Άγιιhτης, Άρκάτες (Όρ.) -τίτης, 

Καπέδες (Όρ.) -εΟι.ώτης, Στvλλοι ('Αμ.) -λιcuτης, Ί'ροϊιλλοι (Λν.) -λιcuτης. 

β) Θηλυκά: α') 'Αγκλεισίδες (Λ ν.) - διώτης, 'Αμμαδκeς (Αχ.) -κιώτης, 

Αρ6(δ)ες (Πφ.) Άροtτης, Γερακιeς (Λκ.) -κιώτης, Γοvφες (Μσ.) -φιώτης, 

Δϋμες (Κλ.) -μιο)της, Κέαρες (Κδ.) -ρκιότης, Κι!Jί(δ)ες (Λ~.) -διr!πης, Μάντρες 

(Μσ.) -ρίτης; Πλάτρες (Κλ.) Πλατρίτης. 
γ) Ουδέτερα. I) 'Οξύτονα: Γαστρικι) (Κ π.) -ικιhτης, Καμπιd (Όρ.) 

-μκιώτης, Κελλι.d (.Λ ν.) -λιώτης1 Λαουδερd (Κλ.) -ρκ(hτης, Λιμ1'td (~Αμ.) -γιιότης, 
Μα,.τριd (Κλ.) -ρι.ιύτης, Χατ•τριd (Κλ.) -ριο)της. 

2) Παροξύτονα: τα Άλέ!Jκα (Χρ.) -6κώτης, Άτ•άγια (Όρ.) -γιώτης, 

Βρέκκια (Πφ.) -κκιιhτης, Καζι6ερd (Μφ.) -κι!ιτης, Παμινάρκα (Κλ.) -κώτης, 

Κω.,.ά!Jια (Κλ.) -!Jιrότης, Λι!Jάδια (Λ ν.) -διώτης, Λιμνιd (Άμ.) -τ•ιώτης, Μαμιύ

τ•ια (Κδ.) -τ•ίτης, Πιχτ•αγρα (Kv.) -αρκιύτης, Πηαίτ•ια (Λκ.) -νίτης, Πο!.εμίδια 

(Λμ.) -διώτης, Φοιτ•ικάρκα (Λμ.) -ρκιhτης. 

3) ΠροπαροξlSτονα: Ta 'Άρτατ•α (Κπ.) -νίτης, Γέ,αγρα (Άμ.) -γρίτης, 

Π6κκι.τ•α (Χρ.) -1'ιάτης, Κελοκέαρα -ρίτης, [(,.ώ(δ)αρα (Μδ.). -ρίτης, Λεvκαρα 

-ρίτης, Μέσατ•α (Πφ.) -τ•ιι6της, Μαμοvνταλη (Χρ.) -λίτης. 

ς'. 'ΓοπικrΊ έπίθετα φ/:ροηα ηJγ κατrlληξοι -ι α γ ό ς. 

Τι'ιν τοπικηv κατάληξιν -ιανΟς ftχουν μόνα τΟ: έξης: 

α) ~Αρσενικά: Άστρομερίτης (Μ φ.) -μεθιανΟς (συγκεκομμένον, &λλ& καl 

Άστρομερίτης), f{ορμακίτης (Kv.) -κιδωνός1 Ι(ουτσο6έγτης (Κν.) -6εγκιωιός, 

Μαζωτδς (Λ ν.) -ζουδιαν6ς. 

β) Θηλυκά: 'Αμόχουστο -ουσκιωιός, 'Αρκψα1-ιδρίτα (Κδ.) 'Αρκιμ,αγγωιΟς 

(συγκεκομμένον), Γεροσκψτ:ου (Πφ.) -πιαγός, Αεμεσδ -σιω•ός, Λfακοϋψτα (Πφ.) 

ι Ί-Ι κώμη Υ' 'Α1'αδιοiί φαίνεται όνομασ{}εϊσα εκ τfις γενικf]ς ~τα Ίγνατίου:t, τάyναδjοϋ, 

Επεσε δέ τΟ 'I κατά την προφορά ν τών κατοικούντωv αlιτi)\' Τούρκων. Καl τ' • ΑρεδιοV 
πι{}ανώς είναι ~τα Άρεταίοu» «τ' Άρεδjοϋ», κα{)ι0ς τ&μμάτι1'-τάμμ.αδ;οϋ κτλ. ΤΟ σύμ- . 
πλεγμα δjοίί προφέρπαι δκιοiί η ιl.λλαχοϊi θκιοV. 

' 

__ _L_ 
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-r.ουγr.ιω•δς, .1\Τι.κ~κλεια (ΙΙφ.) -λειανός, Όμορφίτα (Όρ. καl Κ-8-.) -φιθκιωιύ.,.·, 
Πισκο;;π) (Λ μ. χα( llφ.) -πιανός, 1'ρεμετοvσιά (Λ ν.) -σιανός, ΧρουαοφοV -φιανός. 

γ) Οuδέτερα: Πρωτιόρι" (Π φ.) -ρκω·6ς. 

Καλδχ χωρκδτ• (Κλ.) Παλοχωρίτης 1] (Μ:φ.) Παλοχωρκάτης, Κάτω Βαρώ
σια f(ατωΟαρωσιuΊτης, Πάτω Δρϋς (Λν.) J(ατωδρύτης, ](άτω Ζώδια (Μφ.) 
/(ατωζωδι~τψ: 11 ΙlαΝηζωδιάτης, Κάτω Λε1Jκαρα [{ατωλεvκαρίτης l) Πανω
λευκαρίτης, Κάτω Λfύλος (Κλ.) f(ατωμυλίτης 11 Πα~ιωμυλίτης, [(άτω ΠερΟόλιν 
(Αν.) Ι(ατωπερ6ολίτης 1)1Ιαγωπερ6ολίτης, Κρεμμδς ·τοV Πα,ω]λου (Κ ν.) Κρεμ
μοκα,aηλιιhτης, .iliιd μηλιd (Κ D.) Λfιαμηλιιότης, Πέρα πεδί1• (Κλ) Περαπεδαh
της, Πέρα χωρκδι• (Κ θ.) Περαχωρίτης, 1'ρε'ίς lλ1cς (Κλ.) Ί'ρεισελιchτης. 

α) Θηλuκ!7η': ~Aγal "Α1Ψα (Λν.) ~Αγιωιγίτης, 'Α;ι.ιd Βαρ6άρα (Κ&. καl 
Π φ.) "Αϊ6αρ6αρίτης, ~ ΑγιcΧ Εlρή1'η (Α μ. καl. Μ φ.) ~ Αt:ρφ'tώτης, cΑγιd λ:lαρ'ίνα 
(2.Μ:φ.) Άμαρο>ιώτης, Άγιι) Ν άπα (Άμ.) Άi.'ναπίτης καl (/ψ.) • Αγιατ'Ι'απίτης 
~Αγιάνγα ΆγιωΨίrης, <A~ιrl Φύλα (Αμ.) cΑί'φυλαξίτης. 

β) Άρσεvικwν: "Αϊς Άθω•άσις (Λ μ.) Άί'θα1'ασίτης, "Α;.·ς 'Αγτρ6τ•ι.κος 
(Κπ.) ~Αϊι~τρογικυiτης, c~i-'ς 'Λ1't(ι)γις (συνοικία Λευκωσίας) "Αγιd.Ι'ΤWJ'ίτης, <ΖΑϊς 
Βασίλεις (Κπ. χαi Όρ.) Βασιλει.ώτης καl (!νΙφ.) 'Αi:Οασιλειιύτης, "Αϊς Βρ6σις 
(Κ ν.) Άϊ6ροσίτης καi "Αί.·ς Λ'ύρέσις (Af>.) • Λϊ6ρεσίτης, "Αϊς Γιώρκις (Κ λ. καl Λ κ.) 
tΑt:γιωρκίτης, c'Αις Πάνγης (Κλ., Αμ. καl ~Ορ.) "Αί'γιωΨίτης, <Άϊς Δεμέτις 
(Όρ.) Άϊδεμετίτης, "Αϊς Δημητραγος (Π φ.) -τ•ίτης, "Αi:ς Δημιίτρις (Κλ) • Αϊ
δημητρίτης, "Αi:ς Δiχτητος ('Επίκτητος Κ ν.) • Αi:(δ)ι.χrτίτης, "Αί.·ς Θαράπος 
(Κλ.) Άϊilαραnίτης, "Αϊς Θε6δωρος (Κλ. καl 2 Λκ.) 'Αϊθεοδωρίτης (Λν.) Άϊ
θωρίτης, 'Αϊς Θωμfi.ς (Α~) Άi:θωματίτης, "Αi:ς Πωστατ•τίτ•ος (Λμ.) 'Αϊκω
σταντο•ίτης, 'Άt.'ς Λυlς (Κ π.) c ΑϊλιοJτης, 'Άi:ς Λουκά'ς ("Α μ.) καl συνοικία 
Λεuκοσίας) Άϊλουκατίτης, "Αϊς Μ~άμας (Κ λ.) 'Αϊμαμίτης, "Αί'ς Μέμι•ιος ('Α μ.) 
'Αt:μεμJΙίιης, 'Άϊς J.11ερκούρις (Χρ.), ".Αi.'μερκουρίτης, 'Άϊς J.Υικόλας (Μ σ.) 'Αί'γι
κολαf~της {Μ φ.) -λίτης, 'Άϊς Πα~ιιελεJ]μω'rtς (Μ φ.) 'Αϊπα'JΙτελημ.ω,[της, ''Αί'ς ΠαV
λος (Λμ.) <Αi:παυλίτης, ~Άϊς Πιφrί.11ιc; (Λκ. καl Όρ.) •Αί.'πιφωιί~ης, "Αϊς ... Σ'ά6ας 
(Ενορία Λευκοσίας) 'Αϊσα6ίτης, 'Άi.'ς .Σέρκις (Άμ.) ~ Αt:αερκfτης, ., Αϊς Σωζόμε
τ•ος (Κ~.) Άϊσωζομει•ίτης, 'Άϊς Τύχωτ•ας (Λμ.) 'Αi:τυχωτ•ίτης, "Αi:ς Φιότις (Κδ.) 
c Αϊφωτίτης, "Αi.'ς Χαρίτος (Μ σ.) r Αϊχαρίτηc;. 

Θ'. Συγκεκομ,ιιένα τοπικri. 

Πλην των ε'tρημένων < ΑΝρωιικιάτης, < Αί'χαρ!της, < Αi:χτήτης καl. Αρτιμαγ
γαγδς συγκόπτονται καl τU έξη;: ~ΑληθοιοV (Μ φ.) -θκω'πης, • Αναφωτίδα (Αν.) 
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'Λ>•αφωδιάτης, 'Λχερίτου (Άμ.) 'Λχερκώτης, "Εξω μετ6χιν (K!f.) 'Εξωμεχί
της, Κατύδατα (Λκ.) Κατυδιώτης, Κο11τεμένος (Κ ν.) Κο1'τεμιώτης, Λοvρου11Τζ71ια 

(K!f.) Αοvρουντζιάτης, l'rfέσa γειτονιd (Λμ.) Μεσω•οtτης, Μορ6>Ψερον (Πφ.) 
Μορονιάτης, Μοσφιλερη (Μφ.) καl Μοσφι!.ωη) (Λν.) Μοσφιλιώτης, Μουσου
λίτα (Μσ.) -λt<!Jτης, Μουτταγιάκα (Λμ.) Μουτrαtτης, Ξυλιίiτω• (Μφ.) Ξυλιώτης, 
Πα!.ουρκώτισσα (Kfi.) -τίτης, Π!.ατανιστίiσα (Μφ.) Πλατω•ισκιώτης, Ποταμί· 

τισσα (Κλ.) Ποταμίτης, γιζοκάρπασω• Παρπασίτης, Τρυπημέ>•η (Κ ν.) Τρυπηνιώ
της, Φανερωμένη (ένορία Αευκοσίας) -μίτης, Χρυσοπολίτισσα (ένορία Λάρνα
κος) -πο!.ισσιάτης, Φτέριχα (Κ ν.) -ρκώτης, Χαρτω<ι<vτισσα (K!f. καl Μ φ.) 
-κιώτης, ·Ψεματισμέ1•ος (Λκ.) Ψεματω•ίτης. 

Γ. ~ Επεκτεταμέ1•α τοπικά. 

Τάνάπαλιν Cίλλα τοπικα φέρουν είς την ρίζαν περισσοτέρας συλλαβάς. 
Πλην τοϋ ~ Αi:θωματίτης καl ~ Αϊλουκατίτης, τοιαίίτα εl,•αι χαl τ& έξfjς: Κυρά 

(Μφ.) Κερασίτης, Αφοϋ (Λκ.) Αψοφήτης, Αουτρος (Λκ.) Αοvτουρκώτης, τα 
Μενεοϋ (Λν.) Με,ε6ιδιώτης, Μύλοι (Κλ.) Μυ!,ω>•ίτης, τa Πέρα (Όρ.) Περα
τίτης, Περf56λια (Λν.) Περ6ολαρiτης, Πέτρα (Μφ.) Πετρασίτης, Πισκοπειο>• 
(Όρ.) Πισκοπειανίτης (συμφvρμος δύο καταλήξεων). 

ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ 

ΚΑΜΕΛΛΑΥΚΙΟΝ 

"Η λέξις καμελλαύκιον άπαντq: τΟ πρώτον, εφοσον μdς .είναι γνω

στόν, εί; τΟν &ρχαίον σχολιαση1ν τοϋ ~Αριστοφάνους ώς Ερμηνεία τflς /,έξεως 

π ι λ ίδιο ν, 1 συχνότατα δΕ εύρίσκεται είς τοUς μεταγενεστέρους ΒυζαντηνοUς 

συγγραφείς καl λεξικογράφους, ο1ον τΟν Θεοφάνην, Κωνσταντίνον Πορφυ

ρογέννηtον, Κεδρηνόν, "Ησύχιον καl Cίλλους. ~Εκ παραλλΊlJ.ου πρΟς τΟν 

τύπον αύτΟν φέρονται καl δύο Uλλοι τύποι τf}ς tδίας λέξεως, τΟ κ α μ α λ

λαύκιον καΙ. καμιλλαύκιον, ήτο δΕ τόσον &διάφορος 11 χρησις τοϋ ένΟς 

η τοϋ Ciλλου τύπου, &στε ούχl. σπανίως παρατηρείται διαφορα γραφfίς εtς 

τοUς κώδικας. 2 ~Εννοείται Οτι είς την δημοτικην γλώσσαν, σύμφωνα πρΟς 

tΊ}ν γραμματικ1Ίν έξέλιξίν της, έλέγον.το οί συγκεκομμένοι τύποι κ α μ ελλ α ύ
κιν, καμαλλαύκιν καl κάμιλλαύκιν. 3 

Προτοϋ προχωρ1lσωμεν εϊς τοUς Ciλλους τύπους της λέξεως, οί όποίοι 

προέκυψαν έκ τούτων, Ciς ε'ίπωμεν όλίγα περl τfίς &ρχfiς αύτfίς . .rΟτι ή λέξις 
είναι ξένη καl μάλιστα λατινικ1l, τΟ είπαν οί Βυζαντηνοί. ·ο Σου·tδας λέγει 

«Ρωμαίων 11 λέξις», 4 ό δΕ ΚεδρηνΟς «Εστι δΕ καl έτέρα κατασκευη σπυρί

δος άντl πίλου τfι κεφαλfJ τιΒεμένη, καλείται δε παρ~ ~Ιταλοίς κάμελα, έξ ού 

καΙ. καμελαύκια». ::; "Ο δεύτερος έπροχώρησεν άρκετd είπΟΟν καi τ1lν πρωτό

τυπον λέξιν, έκ τfjς ό:τοίας παρΊlχ8η. ~Ημείς τοϋτο μόνον Sχομεν να πρσσΒέ

σωμεν Οτι τΟ κάμελα δΕν ήμπορεί να είναι Cίλλη λέξις παρd τΟ λατινικΟν 

canιella, τΟ Οποίον Ί'μο είδος κύλικος εVχρ1lστου ε1ς ΟΟρισμέ\'ας Lεροτελε

στίας, {; έπομέ'Vως πρόκειται περl έσφαλμένης γραφfjς καl παρατονισμού. 

~Ωρισμένον κάλυμμα τfις κεφαλ1ϊς δμοιον πρΟς σκούφιαν 11 Uλλο παρόμοιον 
(ΟνομάσΟη καμέλλα Ενεκα τfjς δμοιότητός του πρΟς τ1Ίν caιnellaιη, έκ τού

του δΕ έσχηματίσΒη τΟ καμελλαύκιον. co σχηματισμΌς δμως τοϋ Ονόματος 

δΕν Εγινε'' εLς τi1ν Ελληνικήν, εtς την Οποίαν εlναι ά''ύπαρκτος ή παραγω-

1 Άχαρν. ·13n. 
~ Πβ. ΊΙσύχιον έν λέξει τιάρις καi κίδαρις, .Ζωναρδ.ν έν λέξει καuμα

σ ί u., Σου·tδαν Εν !δίφ λήμματι καi έν λέξει σ κ ι άδει ο ν. 

·' Πβ. Θεοφά\•ην (εκδ. Βόννηc) 198,5. Πτωχοπρόδρομον (εκδ. Hesse-
liηg -l)ernot) Ι, lίl. 

~ 'Εν λέξει χα μ η λαύ κ ι Ο\'. 

;; Βόν''· !).., 297, 14. 
ι; Π β. Ο νί d. Fast. 4,779 cTuιn licet apposita νelnt craterc camella lac ηiyeunι 

potes purpnι-eaιηque sapanι». Πβ. καί Πολuδ. Όνομαστ. 10,110, 
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γιχ.η κατάληξις. α ύ κ ι ο ν, dλλ' εί; η) ν λατινικην τών μεταγενεστέρων χρόνων. 

Εtς τΟ λατινικΟν γλωσσάριον του Δουκαγγίου εύρίσκεtαι 1l lδία λέξις 
υπο τοUς ποικίλους τύπους caιnelauciu_ιη, caιnelancus, caιηelaucuω, 
caιηilauciunι, _calaωaucus, ca1amauca καl calaJηaucunι. 'Εκ τούτων οί 
τρείς πρώτοι φαίνονται σχηματισμένοι &π' εU-θεία; Εκ τοϋ canιella καl έπο

μένως πρέπει νΟ: γράφωνται μΕ διπλοϋν 1. Την νέαν αύη)ν γρω.ιηlν d:κολου
ι'1οίiμεν ήμείς Ενrαίi&α, παριi την όμόφωνον γραπη)ν παράδοσιν rfjς λαηνικfίς 
καl έλληνικfίς; είς η)ν όποίαν παρατηρε:ίται 11 γραφ1) δι' άπλοϋ λ. Δύσκολον _ 
{}Q ilτo, άν Οχι άδύνατον, rO έπιχείρημα τής ίστορικΊiς ερμηνείας τών διαfόρων 
τούτων τύπων του μεταγενεστέρου λατινισμού, δηλαδll πώς έγεvνψΊ-.ησαν αί 
παραγωγικαΊ καταλ1lξεις ~auciuω, -aιιctιs, -atιca καl-auculll, πώς Ενεφανίσθη 
τΟ i παρU τΟ e είς: τΟ caιnillauciuιη καl τέλος πώς έπfjλ-θεν 11 οUσιώδη_ς 
φωνητικ1l μεταβολ1l εlς τοUς τρεϊς τελευταίους calaιηattcus- auca- aιιcuω, 
οί όποίο ι έτυμολογικώς φαίνεται Οτι δΕν 1~ιμποροϋν ν' άποχωρισθοϋν &πΟ 
τοUς πρώτους καl. Οφείλουν eΙρα να γράφωνται και ούτοι μΕ 1 διπλοϋν 
"Ημείς τοϋτο πρΟ παντΟς δφείλομεν να γνωρίζω μεν δτι οί .Βυζαντηνοι παρέ
λαβαν άπΟ τους Λατίνους καl Οχι άντιστρόφως καi πρΟς :ούτοις δτι μερικοi 
τύποι της έλληνικijς έσχηματίσθησαν εΙς αUτην nl~' έλληνικ1\ν Εκ τών πρω
τοτύπων λατινικών διό. λόγους, τοVς όποίους Ηα εΥπωμεν. Οϋτω εχομεν τα 
:τφώτα δάνεια καμελλαVκιον καl καμιλλαύκιον &πΟ τΟ caιnellauciuιn 
καl caιηiilauciull1. Οί τελευταϊοι Εκ τοϋ cal -τύποι, Εφόσο\• μάς. είναι γνω-

.- , , , " ' "λ) ' '))" ,, δ' στόν, δΕν φαίνεται ν_Ο: εχουν αντιστοιχους εις την ε ~.ηνικψ', α •-. εαν. εν 
ύπάρ;{ουν τοιοϋτοι εlς τ1Ίν γραπη\ν παράδοσιν, δΕν Επεται .δη δΕν ύπfjρχαν 

' ' ' ) ' Ο' ' ')) ' ' δ' ' ροϋν νά και εlς τον :προφορικον ωγον. ι νεοι ε 1. ~.ηνικοι τυποι εν ημπο 
εξηγη·θ·οίiν &'λλως παρΟ: διd τfjς επιδράσεως τοιούτων. ΊΌιουτστρό_;ι:ως εκ τοϋ 
Ψκαλλαμαϋκος ll "'καλλαμαύκα έρμηνεύεται τΟ δπΟ τοϋ Φωτίου Εν 

λέξει κίδαρις &.ναφερόμενον καλλαμαύκιον ώς νεώτερον παράγω-_ 
yον είς- ι ο ν κατ~ dναλογίαν το_ϋ κ α μ ε λ λ α ύ κ ι ο ν. Σημειωτέον Uτ ι 11 γραφi1 · 
αϋτη εlναι τοϋ κώδικας/ τ1lν Οποίαν oUzl δρ{}ώς οί έκδόται. μετέβαλαν εϊς 
κ α μελλαύκιον. ~Εξ Επιδράσεως τοίi τύπου τούτου Ερμηνεύεται τc) α παρd 
τΟ ε εί.ς τΟν τύπον καμαλλαύκιον, Εξ Επιδράσεως δΕ τοϋ τελευταίου τούτου 
προέκυ·ψεν Εκ τοϋ *καλλαμαύκα τΟ καμαλλαύκα, τΟ Οποίον ε-δρίσχεται 
εlς τΟν Νικ1iταν Χωνιάτην. 1 

Αύτη ε"ίναι {ι άρχη καl fι έξελικτικl1 σειρα τών τύπων τούτων. ΤΟ κ α μ ε λ
λ α ύ κ ι ο ν δΕν Εχει καμμία\' σ.χέσιν πρΟς τΟ canιelus &ς δfi-θεν κατασκευ-αζό
μενον &πό τρίχας ώς Επl τΟ πλείστον καμήλου, ώς νομίζει ό Λέων ~Αλλάτιος 2, 

1 Βόνν. 622, 17. 
2 D ιι C a ιι g e, Glossaι-iιιιu ιnedi~ et infiιn<.c latίnitatis 

«notnen ha!Jet, ιιt_ iι)se existimo, qιιid(juid alii dicant, quod 
plurimuαι texattι~.r:o, 

έ.ν λέ.'έει. ca111elauciιιιn 

ex pilis caωelornnι nt 

' 

• 
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έπανέλαr)ε δrl tF.λευταίω; δ Cabrol 1. Κατεσκευάζετσ πρΟ παντΟς απο μαλλιd 
προβάτου ώς προχειρόrερα Εν ΕVρώπη καl εLς τ&ς χώρας τfjς ρωμα"ίκiiς αυτο

κρατορίας. ΔΕν άπο/{ί.είεωι βέβαια 11 πι-θανότης δη καl αί τρίχες τϊ'jς καμ1lλου 
Εχρησιμοποιοϋντο ως υ .η, οπου η το υνατον να ευρεuουν, καu_ω; επωης και ' ") " " δ ' ' c _(\.- .<ι' ~, ' 

τριχοφόρα δέρματα καl σπανιώτατα αL τρίχες τiϊς &ν1Jρωπίνης γενειάδας. ·ο 

Θεοφάνης άναφέρων τΟ γεγονΟς τiiς έν Συ_ρίq: &νταλλαγfjς •Ελλψ•ων καi 
~Αράβων αΙχμαλώτων έπι Κωνσταντίνου Ε' Επιφέρει <<fπέτρεψεν ό Άβδελλάς 
τοUς πώγωνας αUτών ξιiρω-θfiναι καl γενέσ-θ-αι. καμιλαύκια» 2• Ί\λλΟ: καl 
φυτικαι ϋλαι fχρησιμοποιοίiντο είς t1lν κατασκευ1lν τού καλύμματος τούτου 
δπως εLς τΟ σημερινΟν ψα{}άκι.- Τοϊ:,το εΊναι προφανfς Εξ δσων λέγει ό Κεδρη
νΟς δτι ύπΟ τών 'Ιταλι7)ν Wνομάζετο κάμελα, εξ ο-δ καl καμελλαύχιον, 
σπυρiς &ντi. πίλου χρησιμοποιουμένη. ΔΕν έ'χει λοιπ()ΙΙ να κάμrι τίποτε με την 

ίJλην, &πΩ τijν όποίαν κατεσκευάζετο, άλλU μόνον μ€: τΟ σχfjμα κα-θc~Jς Ελέχ-θη. 
"Ο παρασχετισμΟς πρΟς τΟ caιηe1us .προΥjλ-θε .προφανίδ; απο τ11'ν όμοηχίαν 
catnelJa- caιηe1us, δτε Ελησμον1l-θη πλέον ή πρώτη άρχ1Ί τ-rjς γενέσεως. 

Είναι δΕ- πολV παλαιΟ: 1l παρετυμολογία, διότι και οί Βυζαντηνοl γράφοντες 
&νεξαιρέτως δλοι καμηλλαύκιον διd τοϋ η ε'ίχαν ύπ'(iψιν τΟ έλληνι.κ6ν 
κάμηλος. Τ1Ίν γραφ1lν &.ντικα-θιστώμεν δια τοϋ ι 00ς ά:π(J τοίι caιnil
laιιciutη. 

'Άλλη σειρ& τύπων έγενηl&η Εν τ'fi μεσαιωνικfί γλώσση έκ παρετυμο
λογίας πρΟς τΟ κάλυμμα καl αUχ1lν. ΚαlΊ1 μΕν πρώτη lιτο πολU φυσικ1Ί 
Εφόσον περi. καλύμματος τ41 Οντι. πρόκειται. ~Ο ΖωναριΊς Εν λέξει καυ μα
σία Ερμηνεύων τΟ κ α λ υ μ μ α ύ κ ι ο ν λέγει «καλυμαύκιον λέγεται &π Ο τσli 
καλύπτειν τΟν αVχένα~, καίτοι δμως Ετυμολογεϊ &πΟ τΟ γ,άλuμμα γράφει 

δι' άπλοϋ μ. ζΗ δΕ δευτέρα αlτίαν fχει. τΟ σχfjμα τοϋ καλύμματος. 'lΌίiτο δΕν 
μένει πάντοτε καl πανταχοϊi τΟ 'ίδιον. Καl είς τiιν προκεψένην περίπτωσι'\' 
συνέβη δ,τι γίνεται είς Ολα έv γένει τα ε'ίδη τοϊi lμαησμο-ϊi. Ταϋτα δι{'ι. ποι

κίλους λόγους μεταβάλλουν σχfjμα καl ϋλην κατα καιρούς, διατηρούν δμως 
τΟ πρώτον Ονομα, δπερ εχει σχέσιν έτυμολογικΊlν πρΟς τΟ πρ&τον σχήμα 
η n\v ίJλην. ΤΟ καμελλαύκιο·ν fiχον σχfjμα σκούφιας 11 σχήμα κυλινδρικΟν 
καl ύψηλΟν 1] εlς (JξlJ c1πολ-rjγον η σφαιροειδΕς fλαβε καi. μερικ1Ίν εi.ς: τΟ 
κάτω μέρος πρόσθεταν Επέκτασιν. ΊΌιοίiτον φαίνεται τΟ &ναφερόμενnν {,πΟ 

τοϋ Θεοφάνους. Έπl τοϋ βασιλέως ΖΊlνωνος 11 βασίλισσα 'Αριάδνη επεβου
λεύ{}η nlν ζωijν τοϋ μαγίστρου "Ιλλου. ~ο διαταχΗεlς να προβfl εlς τ1Ίν 

δολοφονίαν &.πέτυχε νU: επιφέρυ καιρίαν πληγfιν διό: τοϋ ξίφους, άπέκοψε δΕ 
μόνον τΟ δεξιΟν cbτίον1 ό δΕ "Ιλλος << lα.-θεiς την πληγ1Ίν Εφόρει καμ ιλαύ-

I Dictionnaire {l'arclH~ologie c\ιreιienne ct de Jίtιnt,rie, l>aι·is 1909 εν λέξει caιne
laιιcum «Sorte de coiffnre originaire1uent en poil de chameaιι connne l'indiqne 
l'etymologie». 

1 Βόνν. 687, 3. 
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κιν». 1 ~Εκ τού χωρίου τ:ούτου φαίνεται Οτι τΟ καμιλλαύκιν έκάλυπτεν_ 

Οχι μόνον tΊ)ν κεφαλ1]ν, &λλU. δια προσ-&έτου Εξαρη]ματος περιεκάλυπτε καl 

τα πλάγια μέρη μέχρι καl κάτω τών δπίων καl τΟν αύχένα. 1\ίετα nlν παρε

tυμολογίαν πρΟς τό αύχην εγενν1l-θη ό τύπος καλυμμαύχιον άντi 

καλυμμαυχένιον κu.-&cΟς -&·α Επερίμενέ τις. "Η .παρετυμολογία συνετέλεσε 

ν~ άντικαταστα{}il άπλώς τΟ κ UπΟ roU χ χωρlς Ciλλην μεταβολ1lν. ~Εκ τοίi 

τύπου κ α λ υ μ μα ύ χ ι ο ν, Ο στις d:πανr<Ί είς τΟν δνειροκρίτην ~Αχμέτ, Εξηγείται 

τΟ κ α μ ε λ λ α ύ χ ι ο ν τοϋ Μεουρσίου, τοϋ όποίου ό συγκεκομμένος τύπος 
καμελλαύχιν εύρίσκεται είς τΟν Πτωχοπρόδρομον, 2 τό είς τΟν κώδικα C 
τοϋ Γεωργίου Κωδινοϋ φερόμενον κ α μέλ λ α υ χ ο ν 3 προίiπο-θέτον τΟν τύποv 

καμέλλαυκον έκ τού canΊellaucuιn, τΟ παρα Goaι- φερόμεον καμιλ
λαύχιον, 4 δ-θεv τΟ δημώδες καμιλλάχι παρCι τψ Κ. ΣάfJQ. ο ΤΟ δΕ καλ

λαμαύχιν του Πτω:ι,οπροδρόμου 6 έρμηνεύεται έκ τοϊί καλλαμαύκιον 

του Φωτίου. 'Αποτέλεσμα τ11ς παρετυμολογίας πρΟς τΟ αί'Jχ1lν είναι καl μία 
ούσιώδης σημασιολογικ1'j επέκτασις της λέξεως, την όποίαν &παντώμεν κατα 

τΟν 12ον α'ίώνα. ~Εσήμαινε τότε 1l λέξις καl τΟ {•πΟ τών κληρικών επl τοίί 

καμελλαυκίου έπιρριπτόμεvον κάλυμμα απΟ μ~λακΟν καl λεπτΟν ϋφασμα, 

τΟ όποίον συν1l{}ως τότε μΕν ελέγετο έπιρριπτάριον, τώρα δΕ λέγεται ε π α
νωκαμίλλαυχον. 1\jν μαρτυρίαν περl του πράγματος μάς παρέχει ό 

Ίσαάκ Κα-θολΙκΟς εξ Άρμενίων προσελ-ΘΟΟν ε'ίς nlν όρ{}οδοξίαν καl κατCt 
~Αρμενίων γράψας. ,(οι Επίσκοποι αUτων, λέγει, καl οι ήγούμενοι oU μόνον 
δτι σκεπασμένοι .λειrουργοUσιν, αλλό. καl εν καιρφ τής λειrουργί.ας καl ετερα 

καμελαύκια βάλλοuσι καl μετα δύο καμελαύκια λειτουργοUσι'\':ι> 7. cH τοιαύτη 
Επέκτασις τfjς σημασίας f1το πολiι φυσική, &φοϋ Οντως τΟ έπα ν ω κ α μ ί λ

λ α υ χ ο ν καλύπτει καl nlν κεφαλ1lν καl τΟν αUχένα μέχρι καl κάτω τών 

(~)μων. Τ1lν σημασίαν αlιtΊlν εύρίσκομεν καl τΟν ιsσν α'ίώνα ε'ίς τΟν συγ

γραφέα τfiς πατριαρχικης ίστορίας μετU τ·f1ν &λωσιν Μανου1lλ ΙVΙαλαξόν. Εtς 

τΟ χωρίον «καl τα καμιλάχια Ίlμών και τα σωκαμίλαυχα ερριξαν κατd γiϊς 

και ασκεπετς 1lμάς είς nlν εκκλησίαν Εσφάλισαν» 8 τα κ α μ ι λ λ άχ ι α σημαί

νουν πάντως τα έπιρριπτάρια, ώς φαίνεται κα{}αρα έκ τflς &ντι&έσεως αίJτών 
πρΟς τα σ ω κ α μ ί λ λ α υ χ α 1-]τοι τό.ς συν1l-θεις σκούφιας των κληρικών. 

•Άλλοι ιλεσαιωνικοl τύποι εΤναι τΟ κ α υ μ ε λ λ α ύ κ ι ο ν καl κ α υ μ ε λ-

1 Βόνν. 198, 5. 
2 'Έκδ. Hesse1ing- Perιιot Ι, 165. 
3 Περl κτισμάτων, Βόνν. 124, 18. 
4 ΕUχολόγιον, εκδ. Βενετίας J 730, σελ. 379. 
.. , Μεσαιωνικiι _Βι.βλιοD1]κη Α, 209. 
ι; Άνωτ. ΙΙ, 261. 
1 Μ i g 11 e, Patrol. Gι·aec. 132, 1236. 

8 Βόvν. 175. 
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λαύχιον, οι οποίοι εύρίσκονται εϊς τΟν Ζωναράν έν λέξει καυμασία 

κατ Ο: γραφ1lν τσίi κώδικος D, καl τΟ κ α υ μ ε λ λ α ύ ν ι ο ν εLς τΟν Ινfέγαν Έτυ

μολόyον. 1 Οί τύποι olSroι εΙναι αναμφιβόλως πλάσματα τών γραφόΙ·των έξ 

έτυμολογικfjς συσχετίσεως πρΟς_ τΟ κ α ϋ μ α καl έλα ύ ν ε ι ν. <(Ρωμαίων ή 

λέξις, ρη{}είη δ" αν καl έλληνιστl παρό. τΟ καϋμα έλαύνειν» λέγει ό Σου'ίδας 

έν λέξει κ α μ η λ α ύ κ ι ο ν. ΠρΟς έρμηνείαν της Ετυμολογικής πλάνης πρέπει 

να ε'ίπωμεv μερικα καl περl του σχΊlματος του κ α μελλαυκίου. z Αί πλη
ροφορίαι των Βυζαντηνών περιστρέφονται ε'ίς δύο κύρια σχΊlματα ασχέτως 

πρΟς τciς ίδιαιτέρας ποικιλίας των. ΤΟ πρώτον ε'ίναι έκετνο, περL του οποίου 

ε'ίπαμεν ανωτέρω, τΟ κυλιvδρικΟν καl ύψηλΟν 11 σφαιροειδές. Τοιούτον έννοετ 
καl ό "ΑχμΕτ λέγων «φορεί καλυμμαύχιον fιμφιεσμένον &πΟ δέρματος αΊ/.ού

ροu il &λώπεκος η τών όμοίων>>. s Τούτο κατCt τΤμ κατασκευην {}ό. fιτο δμοιον 
περίπου πρΟς τΟ σημερινΟν ίερατικΟν καμιλλαύκιον, τΟ όποίον άποτελείται 

άπΟ χαρτόνιον περιενδυόμενον δια εριούχου ύφάσματος τής λεγομένης τζόχας 

και ιJπενδυόμενον δια της λεγομένης φόδρας εκ βαμβακεροίi η μεταξωτοίi 

ύφάσματος. ΤΟ του ΆχμΕτ περιενδύετο δι« μηλωτής ώς καl σήμι:ρον μερικών 

Καυκασίων έitνών. Τοιούτον είναι καl τΟ &ναφερόμενον ύπΟ τοϋ Θεοφάνους 

διάλιf>-ον κάλυμμα τοU βασιλέως ηϊηι Γότθων Τωτίλα. 4 ~Εκ τού βασιλικού 

τούτου καμελλαυκίου, taU δια πολυτίμων λίf>-ων κεκοσμημένου c'bς αί σημερι

ναl μίτραι τών &ρχιερέων, Εξηγείται διατί η λέξις βραδύτερον έδήλωσε καl 

τΟ βασιλικΌν στέμμα, κάλυμμα σφαιροειδές, μΕ τΟ όποίον εlκονίζονται συνΊl

Ηως οί Βυζαντηνοl βασιλείς ε'ίτε έπl των νομισμάτων ε'ίτε ε'ίς 5.λλας εlκόνας. 

Περl τοιούτων στεμμάτων πρόκειται εν τι$ χωρίφ τοϋ Πορφυρογενν1lτου 

«τα στέμματα, α παρ' Ίlμών καμελαύκια όνομάζεταt>J, 5 Έννοεί δε ένταίJ'θα. 

δ συγγραφεUς τc'ι. ύπΟ τοϊi Θεού διU χειρΌς &γγέλου σταλέντα είς τΟν Μέγαν 

Κωνσrαντίνον στέμματα, τα Οποία &πέκειντο πάντοτε είς τΟ -θυσιασηlρων 

τής {Αγίας Σοφίας κιΛ έφοροUντο ύπΟ των βασιλέων ε'ίς μεγάλας καl δημο

τελείς Εορτά;. Είς τΟ &\·ωτέρω χωρίον τοϋ Θεοφάνους, Ενθα ό λόγος περl 

καμελλαυκίων κατασκευσitέντων έκ τριχών γενειάδων, :πρόκειται περl καλυμ~ 

μάτων ύψηλών «πήχεως μιάς 1ϊμισυ>> 6, δπου ό λεγόμενος πfjχυς πάντως εlναι 

μικρότερος του σημερινού. ΔΕν δυνάμεθα να ε'ίπωμεν αν τοιαϋτα ύψηλQ. 

καλύμματα έννοfι καl δ ΝιΚ'ι-lτας Χωνιάτης γρr.iφων περl «τών μοναχών τών 

nlν καμαλαύκαν χαλώντων μέχρι καl κάτω τών δφ&αλμών καΙ. γενειάδας 

Σελ. 487. 
2 Περi τού ζητήματος π β. καi 1'. Σωτηρίου, Περi τfις έξωτερικijς περιβολής 

τιiη• κληρικών, έν τψ περιοδικψ τfjς Θεσσαλο\·ίκης Γρηγόριος ό Παλαμdς Γ, 366 καi 548 . 
3 Κεφάλ. 219. 
~ Βόνν. 353, 3, 
5 De admiι1istrando intperio Βόνν, 82, 11 καί 15. 
8 Βόνν. 687, 3 . 
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εχοντων μεγάλας» 1• το δεύτερον σχημα παρουσιάζει ούσιώδη διαφοριlν φέρον 

πρΟς τΟ κάτω μέρος ε1ψU γείσον. Τοιοίiτον Εξάπαντος κάλυμμα ΕνVοεί ό 
jΑχμΕτ λέγων ,,καλυμμαύzιον Εβαλεν είς σκέπην βροχfjς i) 1)λίου» 2, διότι 

κανένα κάλυμμα δΕν προστατεύει κατα τών 1)λιακών &κτίνων 11 τΊiς βροχfjς 

Ciνευ γείσου και μ.άλιστα εύρέος. Πι-θ-ανώς περl όμοίου πρόκειται και Εκεί, 

Εν-θα λέγει «φορεί καλυμμιί.χιον έκ τών συν1lθ-ως πdσι φορουμένωνι>·Ί. ~Ομοίως 

μετα πολλης πι-θανότητας δυνάμεflα να ε'ίπωμεν δτι τοιαί!τα καλύμματα 

Εννοοϋνται εlς τΟ χωρίον της ~Εκ{)-έσεως ωίi Πορφυρογεννήτου «καμελάύ

κια ν ι»\ δ που ό λόγος περι Εξοπλίσεω.; δρόμωνας. Πρόκειται περι ίδιαιτέρων 

καλι•μμcί.των μετc1 γείσου ΠQΟσtατευηκών Κατ0: tώ\' 1)λιακών άκτί:νων, τι) 

όποία Εχρησιμοποιοϋντ:ο -ίJn:O τcl:ιv ναυτών, Οσάκις ούτοι δι(Χ λόγους ύπηρεσια

κοUς ήσαν {•ποχρεωμένοι να μένουν Επl πολUν χρόνον Εκτε1~ειμένοι είς τΟν 

{jλιον, λ. χ. κατΟ: n'Jν κωπηλασίαν. Εiς τα ύπΟ τοίi Πτωχοπροδρόμου λεγόμενα 

«Πι(iσε ρα~δίν, βάλε φων-Ιlν, ρίψον τΟ καμελαύχιν» κα.l «τΟ καμελαύκιν 

στράβωσαν, βρί•ξον κα&άπερ λέων» 5 δΕν δυνάμεΗα ν(l διίδωμεν άν πρόκειται 

περl. τοί! πρόΗου η τοίi δευτέρου nχ1l μα τος. Πίλο ν μετ α γείσου είχεν ύπ~ Οψιν 

καΙ. ό Σου'Lδας, δ στις Ερμηνεύει nlν λέξιν σ κ ι άδει ο ν δια τών έξfίς. « Κατ:α
σκεύασμά τι, δπερ Εφόρουν α'ι κανηφόροι &πιοίiσαι εlς τcl Ελευσίνια fνεκεν 

τοϊi μη καίεσ1Jαι ύπΟ τσίi ήλίου η δπερ ήμεLς καμελαύκιον λέγομεν». ΤΟ 

σχfjμα ωϊiτο &χριβώς Εδωκεν &φορμ1)ν εlς τΟ να προσλάβη 1) λέξις καl την 

σημασ[αν τfίς σκιάδας iίτοι στοάς τινος {}ολωτΊjς μετΟ: εl!ρέος γείσου. ~a Πορ

φυρογέννητος συχνάκις &ναφέρει Εν τfl ΈκΗέσει τοιαύτην σκιάδα εύρισκο

μένην εlς μέρος τι τfiς α\Ίλης τών βυζαντιακ&ν &νακτόρων. « cO βασιλεl•ς ... 
κατέρχεται τΟ ·πούλπι.τον χαl ι:σταται ύπΟ τΟ καμελαύκιον έν τψ πορφυρψ 

λίΗ·ομ G. Τοιαύτη σκι&ς Εδωκεv &φορμΎjν και εlς τΎjν γένεσιν τοϋ τοπωνυμίου 

Κ α μ ε λ λ α ύ Κ ι ο ν, τΟ όποίον άναφέρει ό Γεώργιος ΚωδινΌς Ο) ς ύπάρχον 

Εν Κωνσταντινουπόλει 7• Έκ t'fjς σημασίας ταύτης Ορμώμενοι καl οί Εκδόται 

τοϋ ΊΙσυχίου Επιτ:υχώς δι.ώρΗ-ωσαν τi}ν γλώσσαν <<σκιάδιον· σκηνίκωμα, λαύ

κιον)ι εlς «σκιάδειον· σκην1l, καμελαύκιον)). ~Η διόρ-θωσις {}Ο: ητο Επιτυχε-

1 Βόνν. 622, 17. ΤΟ χωρίοΥ τoUto είνηι Εκ του δημωδεστέρου κειμένου του συγγρα

φέως, εν(Ο τΟ &.ντίστ:οιχον του &ρχα·ίκωτέρου fχει ώς έξης η:ών τ1lv fρέαν nlς κεφαλής 

μέχρι καl ριvΟς διαχαλώντωv βα&υπωγώνων μοναστcfJν», είς τό όποιον φαίνεται ή ϋλη 

του καλύμματος. Περί τόΊν δύο κειμένων του ίστορικού τούτου tδΕ Φ. Κ ο υ κ ο υ λ Ε ν 

εtς τU. πρακτικU της 'Επιστημονικής 'Εταιρείας του ετους 1917 fν τ{ίJ περιοδικ(ρ 'Afiηνti 

uo, 438. 

' Κeφάλ. 219. 
J 'Ανωτέρω. 

~ Β()\'Υ. 670. 3. 
5 Ι, 165 καL 171 
11 Βόνν. 6'3, 11. Πβ. καlll,2. 73, Ό. 290,2. 
ί Περi κτισμάτων, Βόνν. 124, 18. 

\,7 
' 

Καμελλαύκων. 

στέρα, α\' ;Εyραφαν Χαμαλαύκ ι ον cΟς άπαιτεί ή γραφlJ τού χc()διιως 

... κωμα, "λαύκιον. 
ΤΟ Lδιάζον λοιπΌν τοίiτο σχijμα και 1) οημασιολοyι.iηΊ Εξέλιξις εδωκαν 

άφορ~ηΊν είς τσUς ΒυζαντηνοUς να παρετυμολογΊlσουν .πρΟς τΟ κ α ίi μ α καl 

Ε λ α ύ ν ε ι ν και να πλάσουν τοl!ς είρημένους τύπους, ot όποίο ι είναι βέβαιον 
δτι δfν Ελέyοντο 1\ τΟ πολl! πολl• Ελέγοντο μόνον λοyοπαικτικώς. 

~Εξ δ σων ε'ίπαμεν- φαίνεται δτι τΟ κ α μ ε λ λ α ύ κ ι ο ν δΕν ή το κάλλυμα 

'ίδιον ώρισμένης κοινωνικης τάξεως. Τό Εφοροίiσαν καl βασιλεLς καl κληρι

κοl καl λαϊκοί. Κατcl πάσαν δΕ πι{}ανότητα περιωρίσθη 1l χρfίσις του εί.ς 

τοlις κληρικοiις άπΟ τfίς ά},ώσεως καl έξής, λέγεται δΕ σήμερον ύπΟ τοι'Jς 

τJπους κ α μ ε λ λ α ύ κ ι, κ α μ ε λ λ α ύ χ ι, κ α μ ι λ λ α ύ κ ι, κ α μ ι λ λ α ύ χ ι, 
κCιλυμμπύκι και καλυμμαύχι καl φέρει τΟ γνωστΌν νέον σχημα μετΟ: 
γείσου είς τΟ Cί.νω μέρος. Πώς καl πότε Εγενν1l-θη τούτο είναι U.λλο ζ1lτημα. 

Λ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 

ΤΩι ΕΠ!ΦΑΝΕΣΤΑΤΩt ΦΙΛΟΛΟΓΩΙ 

ULRICH ν. WΙLA.MOWΠZ- MOELLENDORFF 

ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΓΕΓΟΝΟτt 

Γαλ. rόμ. Η·, σ. 341 «ΕDεασάμην δε καl aλλους ii.πo roίi σrόμαrος 

κοιλίας 8πιλ11πτικώς σπωμένους, όπότε σφοδρώς 1Ίπέπτησαν η ο'ίνου πλέονος 

dκρατεστέρου πίνοιεν κτλ.». 

Γράφε «ειtεασάμην δε και aλλους aπο roίi στόματος (τij ς) ΚΟΙλίας επι
ληπτικώς σπω μένους, όπότε σφοδρώς & π ε π tΊl σ ε ι α ν η ο"ίνου πλέονος 

(11: πλείονας) άκρατεσrέρου πίοιεν». Ταϋτα παραλαβιΟν ό Άέτως κατε
χώρισεν έν τ ψ Θ' λόγφ αύτοϋ σ. 309, 23 κέξ. ~ έ8εασάμην δε καl dλλους ε π ι 
στόματος κοιλίας Επιληπτικώς σπωμένους, όπότε σφοδρώς &ποπτύσειαν 

11 olνov πλείονα άκρατέστερον πίοιεν κτλ.». "Ο Εκδότης τοϋ Θ' λόγου τοϋ 

~Αετίου Σ. ΖερβΟς άντl τοίi φερομένου Εν τοίς χειρογράφοις «έ π l στόμα
τος» Εγραψεv «έπl στόματι» έγο) δΕ δι(όρftωσα κατδ. τΟν ΓαληνΟv «&πό 

στόματος». 'Έτι δ' Εγραψα «&πεπτήσειαv» &ντl τοϋ «άποπτύσειαν>> 

'ίδ. τΟς ΕμΟς «Παρατηρ1lσεις είς τόν Θ' λόγον τοίί ~Αετίου>) Εν τίl «Βυζαν

τίδι, τόμ. Β', σ. 527. 

Γαλ. τόμ. Ι' σ. 72 «μΊlκων 11 μέν τις Qοιιlς Ονομα~εται, διότι ταχέως 

αύτfjς &πορρεί τό Ciνitoς, η δέ τις fiμερος, έπειδη κηπεύεται» και σ. 73 «ταύτης 
τfjς μιlκωνσς ό δπός dπορρεL, διό δ1l καί τινες όνομάζουσιν αι'Ύηlν ξιοιάδα». 

~Εν άμφοτέροις τούτοις τοlς χωρίοις &ναγκαίως Εχει να γραφίί «ξι υ α ς» 

και (<Qυάδα)) dντl τοίί «ξιοιας» καl «ξιοιάδα», διότι) ώς λέγει δ Γαληνός, 

τi)ι; μΕν τών μηκώνων «dπορρεί τό Ciν{}ος», της δΕ «ό όπός άπορρεί». 

Ούκ δρ{}ώς δΕ φέρεται καl παρU τiρ Θεοφράστφ Περl" φ. ίστ. Θ Ί 12, 3 «Ετέρα 
δε μήκων ρ ο ι α ς χαλουμένη ». Έν τ ψ Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου κατεχωρίσθη 

ή ήμαρrημένη γραφη: «ξ>οιaς ap. Ί'11eopl1r. Η. pl. 9, 12, 4, est species 
paρaveris agτestis: (<ΜΊlκων Qοιάς. Papaνer sativιιω, Diosc. Notha 
ρ. 466 (4,65)>. Borss.». Παρa δε τψ Δωσκορίδη τόμ. Β'. σ. 217 \Ne11ιn· 

κείται «fυlκων Qοιάς. &νόμασται δια τΟ ταχέως τό dν{}ος &ποβάλλειν» καl 

«(63 RV): μήκων ξ>οιάς ο\ δε δξύγονον κτλ.». Ύποσημεωίirαι δ' δ We]]
ιnann «μΊlκων Qυ&ς Ν.». Φέρεται δΕ καl παρα τ<{) ~Αετίcρ Α'~ σ. L7 β' (<της 

δΕ ρ ο ιά δ ο ς κλπ.~. Άλλ ~ Εγι1 άδυνατώ να νο1lσω, δια τι ή μΕν Ciμπελος 11 
μη συνέχουσα τΟν καρπΟν κα/~εLται ρ υ ά ς, ή δΕ μήκων, 1lς &πορρέει τό Uνι~ος1 

1 

I 

J 

_[ 

Παρατηρ1lσείς εtς 'Έλληνας iατρούς. Η Ο! 

καl1l μ-ήκων, ή ς &πορρέει ό δπός, λέγεται Qo ιάς. ~Ορitώς Εν τοίς Γεωπονι
κοLς ΕΊ ""39 κείται «περL Qυάδων &μπέλων- τ&ς Qυάδας Εκ τών φύλλων 
δοκιμά<rεις ... έκλ1lθησαν δΕ δυάδες αί μη συνέχουσαι τΟν καρπόν, άπΟ 
τοίί Qείν)>. ~Ορ&ώς δΕ γράφεται «Qυας rίμπελος)) καl παρα τφ Θεοφρά
στω Περι φ. \στ. Δ', J 4, 6 και Περι φ. αlτ. Ε', 9, 13. Προσημειωτέον δe 
ο τ: καl τΟ ούσιαστικΟν Ον ο μα ρ υ α ς άπαντq: ένίοτε κακώς γεγραμμένΟ\' 
Qοι&ς έν άνηγράφοις, έν δΕ τψ Ις' λόγφ τού ~Αετίου σ. 153 άντl τοϋ δρ{}οίί 
«Qυάδας έπακολουι~·είν» φέρεται «QοιΟ:ς έπακολουθείv». 'Ίδ. τα γεγραμ

μένα εν ταίς εμαίς Αdιιοt. σ. 35 · 36. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 72 «και μην και δύο έπ' αύταίς είσlν Ετεραι μΙlκωνες 
Ciγριαι, 1l μΕν οίον έγκα&ημένην εχουσαν τi}ν κωδύαν, 11 δΕ έπιμηκεστέραν 
μΕν ταύτης, δλη δ' αύξανεστέρα και αύχμηροτέρα». 

~Αντl τοϋ Ο.λλως άνυπάρκτου ιι::α-l!ζανεστέρα>> γραπτέον 'ίσως «εύαυ
ξεστέρα». Τοίί συγκριτικοϋ εύαυξέστερος ποιεLται χρflσιν δ ~Αριστο
τέλης Περl ζψων μορ. Γ', 12, 4 «ε~αυξέστερον iiχει κατa μίjκος (τον 
σπλflη~)» καl ό Θεόφραστος Περι φ. αίt. Α Ί 8, 4 «εύ α υ ξέ σ τ ε ρ α γδ.ρ τα 
1'tήλεα τών aρρένων». Έν δε τοίς Γεωπονικοίς Ι', 57, 9 εξέδωκεν δ Beckl1 
«ε ύ α υ ξ ό τ ε ρ ο ν γίνεσ&αι τΟ φυτΟν» με τα niς {ιποσημειώσεως «ε ύ α υ ξ ό τ ε
ρ ο ν F ε ύ α υ ξ έ σ τ ε ρ ο ν L». Ό Εκδότης, ο'ίνου παρόντος, Οξος t'ιράσ8η 
λαβεϊ:ν" τοϋ Ε:πιδέτου εύαυξης τΟ Ομαλώς f:χον παρα-&ετικΟv είνε εύαυ
ξέστερος, _δρθ·ώς δ' Εν tc}) Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου λέγεται δτι τό εύαυξό
τ ε ρ Ο ν είνε- COΠ1paratίvi foι-ma sιιspecta. ΤΟ δε '\)περ-θετικόν E~QOV παρ α 
τψ 'Ορ"βασίφ τόμ. Ε', σ. 243, 13 (=CMG VI 3, σ. 172, 23) και παριJ. Παύλφ 
τψ Αlγιν1]τη Α', 61 (CMG ΙΧ J, σ. 40, 20) <taς δε της κεrραλίjς τρίχας 
ε ϋ α υ ξεστά τ α ς καl μελαίνας καl πολλΟ.ς Εχει~. 

Γαλ. τόμ. Ι'. σ. 73 «Επιπάττ-ουσιν αUτην (τουτέστι την μ1Ίκωνα) τοϊ:ς τε 
δια μέλιτος πέμμασι και ίτρίοις καl τοίς Ciρτοις». 

Γράφε «και (τοίς) Lτρίοις». ΓνωστΟν δ' εlνε Οτι -δπΟ τοϋ Άλκμανος 

οί. τοιοϋτοι Ciρτοι λέγονται μ α κ ω ν ί δ ε ς. 

Γαλ. τόμ. Ι Ί σ. 251 «νεωτεροποιεl:ν τοUς πεπον3ότας τόπους». σ. 254 
«έκκόπτειν κελεύει τα κωλύοντα nlν σύμφυσιν α'ίτια και νεωτεροποιείν». 

σ. 257 «V?ωτεροποιείν τοUς fιλκωμένους τόπους &ξιοϊ:». σ. 258 4άλλιΧ τοί 
γ~ εν τό} νεωτεροποιεί\1 αύτοϋ τα χείλη περικόπτοντας». σ. 262 «Ϊί έκχόψουσι 
και νεωτεροποοlσουσι καl συνάξουσιν (bς εlς κόλλησιν». 

~Επειδη τΟ «νεωτεροποιείν» ούδΕ:v rί.λλο σημαίνει η νεωτέροις πράγ
μασιν έπιχειρείν, νεωτfρίζειv, καινοτομείν, 'ίσως δΕ:ν εUαρμοστεί τΟ ρημα 
τοϋτο Εν τοLς καταλεχ&είσι χωρίοις τοίί Γαληνού άλλU γραπτέον είνε άντ' αύτοϋ 
σ. 251,254,257 και 258 νεαροποιεϊν, Εν δΕ σ. 262 νεαροποιήσουσι. 
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Ποιοϋνται δΕ χρrjσιν τοϋ ξηlμαrος τούτου οί ίατροί, οίον ό ΣωρανΟς Cl\1G IV 

σ. 119, 24 «σπόγγων ... ν ε α ρ ο π ο ι ο υμένων χαi συνεχέστερον», ό "Ροϋφος 
' - Ό β ' ' Β' παρα τφ ρει ασιφ τομ. , σ. 217,1 «άποσμήχει καl νεαροποι-εί τα κοι-

λώματα», ό "Αντυλλος καl ό "Ηλιόδωρος παριΧ τώ αVτώ τόμ. Γ' σ. 615 _ 616 
«το 1:ς δνuξιν dνα~άνανrες ν ε α ρ ο π ο ι 1l σ ο μ ε ν τΟ • Ελκος:, ό 'Ορ~ιβάσιο,.. τόμ. 
~~',σ. 4~5; 7 «αL γdρ νεαροποιούμεναι Qαγάδες Uγιάζονται ταχέΟ:ρ, ό 
Αετιος_ ~ , ~· 102 α' (<!?υπαρΟν δΕ Εριον Ελαιον (γρ. Ηαίφ) δευΒΕν έπιτιfiέ
σ&ω τφ βρεγματι καl συνεχέστερον νεαροποιείσίtω» καl Η', σ. 177 α' 
«11 δΕ ... κηρωη'ι καθ·~έκ.άστην vεαροποιείσ{}·ω» καl ΙΕ', σ. 15 5 «νεα-· 
ρ ο ποιεί ν η) ν Εμβροχ1\ν >> κλπ. ~Ορι~ώς Εχει τό ν ε ω τ ε ρ ο π ο ι ε ίν 

1 

παριi τώ 
CΙπποκράτει "Αφορ. rόμ. Γ', σ. 7ll Κίίhη «τιi κρινόμενα και τα κεκριμέν~ 
fiρτίως μ1l κιvέειν, μηδΕ νεωτεροποιέει'\' μ1Ίτε φαρμακί.υιιι κτλ.)>, καl τΟ 
πω3ηrικ0ν παρι.Χ τψ αύτψ τόμ. Γ Ί σ. 429 «τοσοUτον rfjς νόσου καl έκάστης 
κατασrάσιος πρΟς &λλΊlλας, Οrαν μ11 η νεωτεροποιηι<t·fι εν τψ ανω ε'ίδει». 

~~λ. rόμ. Ι', σ. 257 «παραπλ1lσια τοίς νεοτρώτοις άπεργασάμενος Evaί. 
μοι1ς ιασι3αι». 

,~ Γρ(i~ε'«Ε;vαίμως Lασι'Jαι», &ς φέρεται Εν τfι αύτfl σελίδι «Εναίμως 
ια~ι3~α; δ~να;αι' τις»/ καl σ.~=:)l «πάλιν' Εναίμως ϊ.dσ{}αι» καl σ. 258 ((η ού 
~ουτ εστι το εναιμως ιασι<t·αι»; και «συμφύσεις Εναίμως». Πρβ. καl 

Αντυλλ. παρό rψ Όρειβ. τόμ. Δ', σ. 16,12 ((Εναίμως τε &ξομεν» και 
σ. ,31, 3 «Ε ν α ί μ ω ς 1lμών dγόντων>ι και σ. 42, 9 «άγομεν δS Ε ν α ί μ ω. ς 
τους κιρσουλχη-&έντας» χαl σ. 465, 9 <<ένα ί μ ω ς άκτέοv>'. Παίίλ. Αίγιν. ς' 
σ. 406 Br. ((ε ν α ί μ ω ς ftεραπεύειν». I 

Γαλ. τόμ. Ι Ί σ. 354 «&ρ~ αίiν, εφην, έftεάσω σύ ποτε φλαιγμαίνον έ'λκος 
"!; δ ' ' ~_ει _ρι~'υτατφ ,μετα Γλαυκίσυ ftεραπευ{}έν;>> καl «&λλ<Ι τfi μΕν πρώτη τών 
ημερων οξει χρησομαι μετό Γλαυκίου». 

, Γ,ραπ:έον έv άμφστέροις τσίς χωρίοις _,;μετιi γλαυκίσυ»· πρβ. σ. 954 
«αγαι~ον δε φάρμακον εϊ.ς ταύτα καl τΟ γλαύχιον αύτό τε καί}~ έαuτΟ καΙ 
δ ι' δξυκράτου λυιΊ-Εv» και σ. 955 (<ιlλ.λα τοϋτό γε τΟ δια γ.λαυκίου φάρ
ιιακ~ν ο~κ οLδΊ)ματα μόνον dλλιi και πολU δ1) μάλλον αύτών έρυσιπέλατά τε 
~κ C: 1) τα~ φλεγμονΟ:ς άρχομένας ίcΧται, κτλ.». "Εν πα σι τούτοις τσίς χωρίσις 
ο λσγος εtνε περl του γλαυκίσυ, ol'Jχl δΕ περl του έμπειρικοϋ ίατρσϋ Γ λ α υ
κ~ου, δ~ μνημ~νεύει ό ΓαληνΌς τόμ. Ι', σ. 142 >)Ο τε Μηνόδοτος και Σερα
.πι.ων και Θεσδας καl Γλαυκίας, ~Απολλώνιός τε καl Καλλικλής καΙ .Διόδω
ρ~ς καl "Ηρακλείδης καl Λύκος εΖς απαντες ύπάρχουσιν Yi Εμπειρικοί» καl 
tομ. rς', σ. 1, 196, 325, και τόμ. ΙΖ', α' σ. 794. 'Εν δε τόμ. ΙΓ' σ., 835 
καταλέγεται ύπΟ τοϋ Γαληνοί! καl τροχίσκος ({Γ λ α υ κ ίο υ πολύχρη;τος>> εν 
δΕ τόμ. ΙΒ ~ σ. 743, &ναγρ~φσνται «έπιχρίσματα πρΟς περιωδυνίας, οίς ε;.ρή
σαrσ r λ α υ κ ο ζ-'>, ισως δε πρέπει καl έν τ φ χωρίφ τού τ φ να &ναγνω~&η l 

ι 
ll 
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«οiς έχρήσατο Γλαυκίας». Άλλ~έν τfι τσϋ Paulγ Rea]enc. 2 VII lJ σ. 1421 

νομίζεται Οrι ό ύπΟ του Γαληνσί.i μνημονευόμενος Γλαύκος εl1·ε "ίσιος ό ίατρΟς 
ΓλαϋκΟς, περl o-ii γί.νεται λόγος {tπΟ του Πλουτάρχσυ Εν τοίς "Υγιεινοί; 

παραyyέλμασι. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 35F.ι «κοπτσμένη τε καΙ διακοσκινιψένη λεπτοrιiτφ 

v.οσκί:;φ :t. 
Γράφε «καl διακοσκινευσμένη λεπτοτάτφ κοσκίνφ;>. 'Ίδ. νέαν Εκδ. 

τού Έλλ. Λεξ. Lidd.- Sc. καl παρατήρ. ε!ς τόμ. I ', σ. 397. 

Γαλ. τόμ. Ι Ί σ. 364 «καl χωρlc δΕ τού πυρΌς οί!τε λίμνη τις έγγiις 

σ{){}' Ελκος σl!τε πσταμΟς c1ξι6λσγος ούδαμόθι τού κόλπου». 

Ιlροφανfς άμάρτημα εlνε τΟ <(σUθ·' Ελκσς>), άνrι τοϋ <(olJι~·' Ελος>). 

Όρi!ώς ~χει 'l Λατινικη μετάφρασις nec palus. 
Αύτό-θι <<τών δ' άρκτικών πνευμάτων άπάντων Ciχρι δύσεως ι~-ερινfjς 

ό Βεσουβηνος λόφος πρόβλημ' εστίΊ. 

OiJχl. «ΒεσουβηνΟς» άλλι.Χ: «Βεσουβίνος» είνε καrα t1lν νενομι

σμένην τών παλαιών χρησιν τΟ δρι3ώς Εχον. Πρβ. τα 1CJΠ~ έμοii γεγραμμένα 

εν Byz.- neugτ. J alιrb. τόμ. ς', σ. 234- 5. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 397 «κόψας "J.ω.l διασείσας τΟ εύφόρβιον». 

Γραπτέον «διασήσας» &ντl του ((διασείσας». 01Jχl σπανίως εν τσίς 

άντιγράφοις μετεβλll{}η rO ρ η μα σ ή ι<t ε ι ν- σ 1l η ε σ{)· α ι καl τα σύνι1ετα & π ο
σΊ18·ειν-&.ποσ11{}εσ-θαι και διασ1)ι<fειν-διασ1l{}εσflαι είς τΟ σείειν 

-σείεσΗαι και d.ποσείειν-άπσσείεσι'}αι καl διασείειν-διασείε

σθ·αι. Διέλαβε δ€ περl τfjς μεταβολής ταύτης ό &εί.μνηάτσς διδάσκαλός μου 

Κ. Κόντος έν τψ περιοδικ({) συγyράμμαη Ά-Βηναίφ τόμ. Ζ ', σ. 240 Κέξ., 

Ο στις ίtγραψε «δ ι α σ 1l σ α ς» άντl τοU ,. δ ι α σ ε ί σ ας» παρ δ. τ ψ Δισσκορf.δ!J τόμ. 

Α', σ. 252 Κίi1111 και παρa τφ 'Ορειβασίψ τόμ. Β', σ. 227, 8 καl σ. 260, 5, 
καl «σ11 {}·ε τ α ι» άντl τoii «σ ε ί ε τ α ι» παρ α τι{) αUτψ τόμ. Β', σ. 364 καl «el π σ

σεσησμένα» &νι;[ τοίΊ «&πσσεσεισμέvα» παρΟ: τψ Γαληνψ τόμ. ΙΒ', 

σ. 218. Φέρεται δΊ]Ίjμαρτημένη γραφΊ] και παρ<'< t<\) Άεtίφ Η', σ. 168 α' 
«λινσσπέρματος κεκσμμένου καΙ. σεσεισμένου», εν&α Ύραπτέσν <<σεση

σμένου». ΤΟ δε παρι.Χ: τψ Γαλ. τόμ. ς', σ. 881 άπαντών (('δποσείσας τΟ 

λεπτότατον Cίλευρον κτλ.>) Ενόμισεν ό Κόντος Οτι είνε πιι<tανώτατα πλημμελ1)ς 

άνάγνωσις του «ύποσήσας:t 11 μiiλλσν ((&ποσΊ] σας>>. ΝUν δ'έν τfι νέq. 

έκδόσει τού Γαληνοϋ CMG \1 4, 2, σ. 217, 17 Εγρriφη έχ κωδίκων «,c, π σ σ ή
σα ς» ( <(ίJπ9σήσας W Α Uποσείσα; POι·ib. ~ Uποσημ. τοU Εκδότου), άλλ' ΊiγνΟΊi θ η 
ό Κόντος, 00ς lηινοήftη καl ό Κσραfj; καl fi.λλοι ύπΟ τών Εκδοτών τού V 4, 2 
τόμου τοϋ CMG (ίδ. τα Uπ' έμοU γεγραμμένα fν Bγz.-nengriec1I. Ja11Ί·b. 

τόμ. ';' ', σ. 22[)- 236). ΣημΕιωτέον δ' δτι ό Κόντος διώρΗωσε πλείστΗ χωρία 
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του Γαληνοί! καl ϋ.λλων ίατρών Εν τψ Ε' τόμφ τού Λογίου 'Έρμοϋ καl 

έν τοίς περιοδικοίς συγγράμμασιν ~Α itηνα ίφ χαl Ά {}η ν fJ καl έν τfι Έ π ι

στημονικΌ ~Επετηρίδι τοϋ Έitν. Πανεπιστημίου. Κα&fjκον δΕ 

πρΟς την έπιστήμην Εχουσιν οί νεώτεροι έκδόται άρχαίων ~Ελλήνων συγγρα

φέων να λαμβάνωσι πρΟ δφ8αλμΠηι καl τός Εργασίας τών νέων eΕλλήνων 

φιλολόγων, ϊνα μη λέγηται καl νϋν τΟ dλλοτέ ποτε κυκλούμεvον Graeca 
sunt1 non leguntur. Περl δΕ τοϋ φερομένου παρδ. τψ Γαληνψ τόμ. Ι', 

σ. 887 «Ε:στι δΕ ύπόσεισμα λιβανωτού τΟ φάρμακον τοίitο» καl τόμ. IB', 
σ. 722 «lστέον δη Υ.αλοϋσιν ίδίως μάνναν τΟ ύ π όσε ι σ μα τοϋ ύποτε-θρυ μ

μένου κατα τCι μεγάλα φορτία λιβάνου>> Εγραψεν ό Κόντος Οτι δύναται εUχό

λως να νοηΗfι εκλαμβανόμενον άντl τοϋ ύ π ο σ ε σ ε ι σ μ έ ν ο υ, τουτέστιν. εκ 

τfjς σείσεως κατενηνεγμένου 1\ καταπεπrωκότος. Άλλ~ εχω νΟ: παρατηρΊlσω 

δτι «ύπόσεισμα» άναγινώσκεtαι καl εν τόμcρ ΙΗ', α', σ. 341, άλλΟ: εν 

τόμφ ΙΓΊ σ. 784 άπανr~ «καλοϋσι yc'.tρ οϋτω τΟ άπόσεισμα του λιβανω

τού». Νομίζω δ~ δτι εν τούrφ τψ χωρίφ καl εν τοίς μνημονευΗ-είσι τριι:rlν 

Ciλλοις τοϋ Γαληνοϋ μεrαβληrέον εlνε τΟ <<d: π·ό σ ε ι σ μ α)) καl τΟ «V π όσε ι
σμα»είς rO «άπόσησμα». Γραπτέον δΕεlνεκαlπαρα ηί) ΆετίφΖΊσ.130 β' 
'' ~' .... Q ' )β' ) , ' - c' «το γαρ αποσησμα του τεuραυσμενου ... ,ι ανου κτι.» αντι του uποση-

σμα. Παρa δε τiρ Γαληνiρ τόμ. ΙΒ', σ. 422 φέρεται «σταφ(δα &γρ(αν κεκομμέ
νην καl σε ση μμένην». 'Επειδi] δΕ τΟ «σε ση μμένην 1> οϋδΕν αλλο δύναται 

να σημαίνη }1 σε ση πυίαν, δ δΕ Γαληνός, ώς νομίζω, νοεί σrαφίδα άγρίαν 
κεκομμένην καl κ ε κο σ κ ι ν ευ μένη ν, γραπτέον είνε «σ ε ση σ μένη ν>), cΙκανδ: 

δf. μαρτύρια τfjς μετοχfjς σε ση σ μένος κατέλεξεν δ Κόντος έκ τοϋ Διοσκο

ρ(δου καi τοϋ Γαληνοϋ έv τiρ Ά{}ηvα(ιρ τόμ. Ζ , σ. 241-243. Πλην δf. τοϋ 

ξη]ματος σ ή fl'ω καl τών μετ' αίιτοU σuνftέτωv, περl ών έγένεtο λόγος, άπαντQ 

παριi τοϊς ίατροίς καl τΟ Qfιμα σάω-σώ καl τα σύν-&ετα διαττάω-διατ

τάομαι καl προδιαττάω καl συνδιαττάω. Μετέπεσε δ~ Ενίοτε τΟ 

διατταν εLς τΟ διάττειν ('ίδ. ΘησαυρΟν τοϋ Στεφάνου ξν λ. διαττάω 

καl Κόντον έν τiρ Ά1!ηνα(ιρ τόμ. ς', σ.434-5). Τοϋ δε &πλοϋ (\ήματος τάω 

(ττάω) η μεrοχ1) τοϋ παfiητικοϋ παρακειμένου είνε έττημένος (εττημένα 

Φερεκρ. παρa τiρ Ήσυχ(ι:ρ καi τ<!J Φωτ(ι:ρ=Ι 203 Κ.). Παρa δε τiρ κωμικiρ 
~Αντιφάνει κείται 1l παι~ητικi] μετοχ1l τοϋ παρακειμένου Βξη τ τη μένη, 

άλλ' εν τfi Ausf. Gramtn. d. gτiec1ι. Spr. τών Kίihner καl B1ass τόμ. Β', 
σ. 533 μεrαγράφεται έ ξ ε τ τ η μένη. 'Εν έπιγραφjj δf. (IG. 2 ΙΙ, 463, 83) 
&νεγνώσΊ~η «γfjς δι[η]τ[τ]η[μέν]ημ, &λλ'δ Β. Λεονάρδος εγραψε δι[ε]τ· 

[τ]η[μέν]ης, ώς καi έν έπιγραφjj τοϋ Άμφιαρε(ου «γ[ε]ί δι. (=Ε)ττη

μέ ν [ε] "' ('iδ. Άρχ. 'Εφ. 1919, σ. 68- 69 καi 1922, σ. 109- 110). Παρ α δ€ 
τiρ Γαληνφ &ναγινώσκεται τόμ. ΙΔ', σ. 86 διηττημένα καl σ. 87 διητ
τημένων καl παρcΙ τψ Όρειβασίφ τόμ. Β', σ. 472 διηττημένη καl 

τόμ.Γ', σ. G04 διηττημένφ. 'Ίσως δΕ-θα fπρεπε χαlέν τοίςχωρίοις τούτοις 

1 
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να άποκατασται~fi δ δρ&ώς fχων τύπος διεττημένα καl διεττημένων 

και διετ~τημένη καl διεττημένφ, αν μη 1Ίδύνατό τις να ύπολάβη Οτι τΟ 

ρημα ελαβε χρονικΟν άναδιπλασιασμιlν, διότι κακώς ένομίσ&η Οτι ητο 

δ ι-αττάω &ντl τοίi δρ-3οίi δ ι α- ττάω. Συνώνυμα δΕ τψ σώ 11 τώ καl 

σ1litω εlνε τα (ηlματα σινιάζω καl κοσκινίζω (δ καl νϋν Ετι εlνε fy 
χρ1lσει) καl κ ο σ κ ι νεύω. '"Έχω δΕ να παρατηρήσω Ο τι παρ α τ ψ Γαληνψ 

τόμ. ΙΔ ', σ. 267 εlνε έκδεδομένον «κ ο σ κ ι νέε ι ν κοσκίνομ, άλλ" έν τψ Θη

σαυρψ τού Στεφάνου νομίζεται τυπογραφικΟν άμάρτη μα άντl τοϋ «Κ ο σ κ ι

νεύει ν κοσκίνφ>>. ~Εν δε τόμ. Ι', σ. 305 κείται «κοπτομένη τε καL δ ι α κ. ο

σ κ ι ν ο μένη λεπτοτάτcρ κοσκίνcρ »,Όπερ πάντως είνε 1lμαρτημένη γραφi] άντl 

τοϋ διακοσκινευομένη λ.χ.)), Φέρεται δΕ τΟ διακοσκινεύω τόμ. 

ΙΔ ', σ. 293 «πάλιν έπικόπτειν καl δ ι α κ ο σ κ ι νεύει ν πολλάκις». ~Εγνώ

σ-31'] δΕ 1lδη τΟ ρημα κοσκινεύω-κοσκινεύομαι καl έκ παπύρων, έν 

οΙς άπαντώσι καl τΟ: Ονόματα κοσκινευτ1lριον, κοσκινευτi]ς καl 
κοσκινευτικόν. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 405 «Ciδηκι:ος δΕ δ γλυΚ'Uς οίνος παντάπασιν, οίος ό 

Θηραίός τε καl Σκυβελίτης Εστl καl μετ' αύτοlις δ καρύ'ίνος καλούμενος». 

~Αναγκαίως εχει να προστε8f1 τΟ &ρfiρον πρΟ τοϋ Σκυβελίτης, του

τέστιν «δ Θηραίός τε καl ( ό) Σκυβελίτης». Ώσαύτως δΕ προσέ&ηκα τΟ 

&ρftρον πρΟ τfjς αϋτfjς λέξεως καl εν τόμ. ΙΕ ', σ. 632 «γλυκείς γοUν οίνοι 

διαφερόντως εlσlν δ Θηραίος καi (δ) Σκυβελ(ηρ. Πρβ. τόμ. ς', σ. 337 
(ωΙος καl δ Σκυβελίτης καl ό Θηραίος» καl σ. 800 (<0 τε Σκυβε.λίτης καl ό 

Θηραίος» κα'ι «ό Θηραίός τε καl ό Σκυβελίτης» κα'ι τόμ. Ι', 833 «δ Σκυ

βελλ(της (Σκυβελ(της) καi δ Θηραίος•. (Περi ιών ο'ίνων τούτων 'ίδ. τa 

γεγραμμένα ~π' έμοϋ έν Α d η ο t. σ. 50 καl σ. 68- 69). 'Έτι δε γραπτέον έν 

τψ προκειμένφ χωρίφ «καl μετ' αύτοlις ό Κ α ρ υ η ν Ο ς καλούμενος», περl 

ού ο"ίνου 'ίδ. τιΧς αϋηJς Α d η ο t. σ. 53- 55, καl (i εγραψα έν Β)'Ζ.- neu
griec11. J aJ1rb. VI, σ. 234- 5. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 405 «τΟν "Άνδρωνος η τΟν Πασίωνος &ντ' α-ύτοU 

περιλαμβάνειν (δηλ. τροχ(σκον)•. 

Οίtχl περι.λαμβάνειν άλλΟ: παραλαμβάνειν είνε η γνησία 

γραφ1j. Παρ' Άλεξάνδριρ τiρ Τραλλιανiρ τόμ. Α', σ. 515 PιιscJ1m. φέρεται 

«σπουδάζει ν π α ρ α λ α μ βάνε ι ν την φλεβοtομί.αν>) καΙ. τόμ. Β', σ. 239 
«πυρίας τCις πραείς (γρ. πραείας) εξω-θεν παραλαμβάνει\'», &λλ" εν 

&μφοτέροις τοίς χωρ(οις ύπάρχει καl1]μαρτημένη γραφη π ε ρ ι λ α μ βάνε ι ν. 

Παρa δf. τiρ Άετίι:ρ Ι ς', σ. 91,1 έξέδωκεv δ Ζερβος «δ ι α-&έσε ι ς τε τών 
Cίκρων περιλαμβανέσitωσαν>), έγffi δ' εγραψα «δ ι α δέσε ι ς τε τών άκρων 

παραλαμβανέσΊ~ωσαν» (κώδ. Β παραλαμβαvέσ/Jωσαν· 'iδ. τaς έμaς Κριτικaς 

καl γραμματικΟ:ς παρατηρΊlσεις είς τοUς 'Έλληνας ίατροlις εν τfι Τεσσαρα-

ΕΠΕΤΗ"Ε ΕωΡΕ>Η Β'ΖΑΝΤ. ΣΠΟ"ΩΝ, '"'Ε. 20 
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κονταετ. τfjς καliηγ. Κ. Σ. Κόντου σ. 182 κέξ.). Συχνοτάτη εtνε παρa τοίς 

ίατροίς 1] χρfjσις τοϋ ρήμα τος π α ρ α λ α μ β ά ν ε ι ν- π α ρ α λ α μ β ά ν ε σ Ιί α ι. 
~Επειδη δ' Εν τψ Θησαυρc'ρ τοϋ Στεφάνου ούδΕν προσάγεται μαρτύριον 

αύτfjς, κατέλεξά τιvα εν τij μνημονευlίείσ11 διατριβij μου. Πολλάκις δε ποι
οϋνται χρfjσιν καl τοϋ Qηματικοϋ έπιθέωυ παραληπτέσν οί ίατροί, οΙον 

Φιλούμ. παριΧ τψ ~ορειβ. τόμ. Δ', σ. 77,5 «tO δΕ ποσώς έπιγλυκαίνο.ν π α ρ α
ληπτέον))καlσ.68,9 «παραληπτέον €μετον>>.'Άντυλλ.παρU τφ αϋτψ 

τόμ. Δ', σ. 462,8 «π. την ύποδορCtνι> καl σ. 465, 8 «Π. -&εραπείαν>> καl σ. 497,11 
.επι τι\ς τομι\ς Π.». Σωραν. CMG IV σ.102,12 <Π. το παρηγορικώς &νιέναι 

δυνάμενον» καl σ.107,31 «Π. τοίνυν άπερ ... εΊρήκαμεv» καl σ. 116,5 «tιl αύτιi 
δΕ καl νϋν π.ι> καL σ. 99,29 «καl -&ερμάσματά τι να π α ρ α λ η μ π τ έ ο ν» καl 

σ.103,8 «τοiJς μαλακτικωτέρους πεσσοίJς παραλημπτέον» καl σ. 57,4 «τ& 
μεν ύποστύφοντα κατ' &ρχι\ς παραλαμπτέον (δ Dietz: παραληπτέον)». 
Διοσκορ. τόμ. Β', σ. 34 Κ. «δ π. &ντl τοϋ έλαίου» καl σ. 68 «ταϋτα π.». 

Γα!:. τόμ. ς',-σ. 111 «τi)ν σκληρ&ν ήμίν τρίψιν παραληπτέον Εστίν». 

τόμ. Ι', σ. 617 <<τΟ τfjς φλεβοτομίας παραληπτέον έστίν>> καl σ. 970 
«την &λλην δίαιταν ... π.». τόμ. ΙΑ ', σ. 102 «τΟ μΕν ύδαρέστερον ... π.». τόμ. 

ΙΒ ', σ. 519 «τα μάλλον {}ερμαίνοντα τ1lν κεφαλην π.» καl σ. 712 «άπο

κρουστικα δΕ π. φάρμακα» καl σ. -806 «τα μΕν άσ&ενέστερα πρώτα π.». 
τόμ. ΙΔ', σ. 732 «τaς μεν οiίν έμβροχaς π.». Όρειβ. τόμ. Δ', σ. 497 «φάρ
μακα ... π.> και σ. 585,1. 587,36. 590,4,25. Άέτ. ς', σ. 109 α', Ζ', σ. 124 
α', Η', σ. 173 α', ΙΒ', σ. 14,15, Κ', σ. 78,17. Παϋλ. Αlγ. CMG ΙΧ 1, σ. 11, 
20. Άβεκιαν. Cod. Monac. Gr. f. 220 v0 κλπ. Προσωπικώς δ' &παντ~ το 
(>ηματικΟν έπίι}ετον παρ& τ φ Όρειβα9'ίφ τόμ. Δ', σ. 384 «Π α ρ α λ η π τ έ ο ς 

δ κλυστήρ». Παρεη]ρησα δ' εν ταίς έμαίς Κριτ. καi γραμμ. παρατ. σ. 184 
δ τι παρa τιj) Σωρανιj) σ. 207,17 Rose=G MG IV σ. 29,29 κείται ή λέξις 

π αρά λ η μ μ α εν τjj εννοίι;χ τi'jς συνή1~ους παρι\ τοίς lατροίς λέξεως β ο ή

{}η μα <<όSσπερ Ο'Uδ" 1l φλεβοτομία δια τοϋ·ω ύγιεινΟν γίνεται παράλημμα». 

Σημειοϊ!μαι δ8νϋν δτι γίνεται χρfjσις καl τοϊ! Ονόματος παράληψις ύπΟ 
τού Άρχιγένους παρα τφ Άετίφ ΙΒ ', σ. 11,14 ccfl, ε'ί ποτε μη ύπήκουσε τii 

πρώτη παραλήψει, μετα δευτέραν χρfjσιν έκ παντΟς έξεκόπη». 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 468 «καl fΊν αύωίς Ε:δέσματά τε τα φύσει ξηρά, καλώς 

d:ιπτημένα καl τΟ σύμπαν δλίγιστον ποτόν». 

Προσfl-ετ-έον τΟ «καl κρέα» μετd την λέξιν «ξηρά», τουτέστι «καl ήν 

αϋtαίς έδέσματά τε τα φύσει ξηρ&. (κ α l κ ρ έ α) καλώς d:ιπτημένα κτλ.», ώς 

φέρεται παρd τψ ~Αετίφ Θ', σ. 355,20 κέξ. «καl ην αύτοίς έδέσματά τε τα 

φύσει ξηρa και κρέα καλώς &πτημένα και δλιγοστον (γ ρ. δ λ (γ ι σ τ ο ν) 

ποτόν» Σημειωτέον δ~ δτι τΟ λδ' κεφάλαιον τοϊ! Θ' λόγου παρέλαβεν ό 

'Αέτιος παρι'< tοϋ Γαληνοϋ. 
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Γαλ. τόμ. Ι', σ. 469 «δλίγου δείν άπεφ1lναντο άλίβαντα». 

Γρ. ο&πέφηναν &λίβαντα". Πρβ. Άέτ. Θ', σ. 356 οξηρον δλον 

α π έ φ η ν α ν τΟν Ciν&ρωπον ». 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 471 «άπάσας ταύτας ξηρότητας έσχάτως βλάπτουσιν α 'ι 
τών αύστηρών εδεσμάτων καl πομάτων και φαρμάκων προσφοραί· έκδαπα

νώσι γ&.ρ εΙ. καί τι λείποιτο τfjς έν αύτοίς ύγρότητος έμφύτου, κτλ.». 

Γραπτέον «άπάσας ταύτ-ας (τ α ς) ξηρότητας» και «τής έν α ύ τ α ί ς 

έ μφύ τ ο υ U γ ρ ό τ η τ ο ς>>, ώς φέρεrαι παρα τψ Άετίφ Θ', σ. 356 παρα

λαβόντι έκ τοίi Γαληνοίi. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 475 «όSστ-ε και τοUς ύπΟ φ&όης συνrετηκότας έκέλευον 

έντι&εμένου τοίi τιτ--&οϊ! τfjς γυναικΟς t1~jν &ηλ1)ν βδάλλειν τΟ γάλα». 

Γράφε «έ ν τ ι&ε μένους» &ντ-l τοϊ! «έ v τ ι-& ε μέν ου)) συντάττων 

οϋτως: Ε:κέλευον τοUς UπΟ φ{}όης συντ-ετηκότας βδάλλειν τΟ γάλα έντι{}εμέ

νους την {}ηλ1)ν τοϊ! τιτ&οϋ τfjς γυναικός. 

Γαλ. αύτό&ι «έπεl δ' ύπομένοuσιν οί πολλοl γάλα γυναικΟς προσφέρε

σ-θ·αι δίκην παιδίων, ώς Ονοις αύτοίς δοτέον Ονειον γάλα». 

Προδ11λως δέον είνε να γραψi1 «έπεl δ~ (ο ύ χ) ύπομένουσιν οί πολ

λοl κτλ.». 

Γαλ. τόμ. Ι Ί σ. 887 «Ε:κείνος γαρ Εκ τfjς πυητικfjς δυνάμεως έστl μόνης». 

Γράφε <<Εκείνος γdρ τ η ς έ κ π υ η τ ι κ η ς δυνάμεώς έστι μόνης>>. CO 
λόγος είνε περl τοϋ λιβανωτοϊ!, Οστις 'ύπΟ τοϊ! ~Ορειβασίου ΠρΟς Εύνάπ. 

Β', 12 (CMG VI 3, σ. 389) καταλέγεται εν τιj) κεφαλαίφ τιj) επιγεγραμμένφ 

«δ σα έ κ π υ η τ ι κ d.» ( «καl τών φαρμάκων δΕ τών έπιτι-&εμέΙ·ων τοίς φλεγ

μαίνουσιν fλκεσι συντελεί πρΟς την έ κ π ύ η σ ι ν τό τε χοίρειον στέαρ καl 

το μόσχειον κα\ βούτυρον κα\ λιβανωτος κτλ.>). Λέγει δε κα\ δ Γαληνος 

τόμ. ΙΓ ', σ. 771 «ό δΕ λιβανωτΌς πεπτικός τε καl πυοποιός .... έδείχ{}η γ&.ρ 

Οτι τοίς Uγροτ-έροις σώμασι σαρκωτικός έστι καl μέντοι καl Ο τι τών πεπτικών 

φαρμάκων, α δη καl την έκπυητ ικην δνομαζομένην εχει δύναμιν» 

και τόμ. Ι', σ. 179 «δεόντως σΟν έπl μΕν ένίωv έλκών τε καl φύσεων ό λιβα
νωτΟς έ κ π υ L σ κ ε ι μέν, σU μην καl σαρκοί, κατU δέ τινας ηδη καl σαρκοί». 

"Έχω δΕ να παρατηρ1lσω Οτι έν τφ Θησαυρψ τοϊ! Στεφάνου έν λ. έ κ π υ η

τ ι κ Ο ς κατελέχθη Εν μαρτύριον έκ τοϊ! Γαληνου «Ε κ π υ η τ ι κ Ο ν άλευρον 

πύρινον » άνευ ούδεμιάς παραπομπfjς, καl Εν έκ τοϊ! clπποκράτους, δ μόνον 

μνημον•ύεται εν τjj νεωτάτη έκδόσει τοϋ Έλληνικοϋ λεξικοϋ τών Liddell 
καl Scott. Άλλ&. παρι:Χ. τψ Γ'αληνψ τόμ. ΙΒ', σ. ·121 φέρεται «tO μΕν ο-δν 

πύρινον Ciλευρον έ κ π υ η τ ι κ ώτα τ ό" Ε:στι καl πεπτικώτατον». Έν δΕ σ. 

328 είνε έκδεδομένον έκ τυπογραφικf'ις 'ίσως άβλεψίας « έ κ π υ π τ ι κ ό ν τε 
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καl πεπτικΟν έργάσει φάρμακον» άντl τοϋ «έκπυητικόν τε κτλ.». Άπαντq: 

δf παρΟ: τοίς Lατροίς καl τΟ Qfjμα Εκπυ'ίσκω-έκπυ'ίσκομαι, οϊον 
Γαλ. τόμ. I', σ. 179 «ό λιβανωτΌς ε- κ π υ 'ί σ κ ε t» καl τόμ. ΙΑ ', σ. 722 «τ& 
Εκ-πυ'ίσκοντα φάρμακα» καl σ. 725 «έκπυ'ίσκον τι λέγσμεν είναι 

φάρμακον» καl σ. 727 <<διαφέροντα τώγ έκπυ'ίσκόντων» καΙ σ. 728 
«td: ε κ π υ t σ κ ο ν τ α t1lν προϋπάρχουσαν. '. ύγρότητα» καl α περί τε τών 

Εκπυ'ίσκόντων» καl σ. 733 «Ciρτου μα:λλον ό καltαρΟς έκπυtσκει». 
Όρειβ. CMG VI 3, σ. 72,8 Ha φύματαέκπυtσκει>. Άέτ. ΙΕ', σ. 21,16 
«rJ.λλο έ κ π υ t σ κ ο ν χοιράδας». 'Ίδ. καl ΘησαυρΟν τοϋ Στεφάνου έν λ. 

έμπύη μα, Εν-&α μνημονεύεται εν μαρτύριον τοϋ έvεργητικοϋ Qήματος έκ 

τού Γαληνοϋ, καl έv λ. έ μ π υ t σ κ ω, Ο που καταλέγονται δύο μαρτύρια τ~ίί 

παθητικοϋ Εκ τοϋ clπποκράτους. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 930 (<έν τοίς &γρυπνι.τικοίς καl περικοπτικοίς νοσήμασι». 

Γρ. «έν τοίς &γρυπνητικοίς κα'ι παρακοπτικοίς νοσήμασι». 

Πρβ.τόμ.ΙΘ', σ.415 «λήitαργος παρακοπτικlις η παρακοπi] ληitαργική>. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 1015 «κα-&~ 8τερον δf: τρόπον Εκ τούτου τοϋ γένους 

έστl τών νοσημάτων ά3ερώματά (ά-θηρώματά) τε καi στεατώματα καl μελι

κηρίδες, άσκαρίδες τε καi κηρία καl έ'λμιν&ες κτλ.>>. 

~Επειδη έν τψ προκειμένφ χωρίφ συνεκφέρονται ύπΟ τοίi Γαληνοίi 

«άσκαρίδες τε καl κηρία καl έ'λμιν{}ες», φανερΟν είνε δτι δ λόγος δεν είνε 

περt τών λεγομένων κηρίων, &λλd περl τών κειριών, τουτέστι τών 
πλατειών έ λ μ ί ν -θ· ω ν 11 τ α ι ν ιών· διΟ γραπτέον εΙ ν ε, cΟς νομίζω, 

eάσκαρίδες τε καl κ ε ι ρ ία ι καt έ'λμιν11ες». Δfjλov δε τοίiτο ποιεί_ αύτΟς δ 
ΓαληνΌς λέγων σ. 1020 κέξ. «τοϊi γένους δ~ είσίν, cΟς ΕφηΥ, τών δλως ταίς 

ούσίαις παρd φύσιy έχόντων καl αί &σκαρίδες, αϊ {t~ έ'λμιν-&ες ε'ίτ" ο.Ον 

σ τ ρ ο γ γ ύ λ α ι τινές ε1σιν ε"ίτε καl πλατεία ι>>. Φέρεrαι δε παρd τ ψ αύτψ 
καl έν τόμ. ΙΔ ', σ. 755 <τρισσlιν δε είδος έλμ(νiJων· αί μεν γaρ στρογγύλαι 

σπι3αμιαίαι τΟ μήκος 11 καl μείζους, α'L καl μέχρι στομάχου νέμονται. αί δε 

βραχείαι καl έμφερείς ό'κώληξι μικροτέροις, καλοϋνται δε άσκαρίδες, συνί

στανται δΕ περ1 τΟ άπευ&υσμένον. α'ί δf: πλατεία ι κ α ι έ π ι μ ή κ ε ι ς, όSστε 
τψ δλφ έντέρφ παρατείνονται. λέγονται δΕ καl κ ε ι ρ ία ι Εκ τΟϋ Εμφερείς 

είναι κ ε ι ρ ία ι ς». Παρd δε τφ Όρειβασίφ τόμ. Δ', σ. 574 &παντg «πρΟς 
8λμινitας στρογγύλας πότιζε Vσσώπου άφέψημα, πρΟς δΕ πλατείαν, Επι

χωρίως κηρία ν καλούσι, νίτρου, καρδαμώμου, πεπέρεως 'ίσα πότιζε>>. ~Αλλ~ 

tl γνησία γραφη είνε «Κ ε ι ρ ί αν». Φέρεται δ' ή Εσφαλμένη γραφη καl παρd 
τψ Έρωτιανψ. Έν τψ Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου είνε γεγραμμένα τάδε: 
«Κηρ(αι, αί, Luωbrici lati, Erotian. [p. 230. Lectio suspecta]", έν δε 

λ. κ ε ι ρ ία γίνεται καl Οδε ό λόγος &νευ οUδενΟς μαρτυρίου: «Item κειρίας, 

Γ 
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a fascίaruιη siιηi!itudine dici tradunt ιnedicis τ&ς πλατείας έ'λμιν-&ας, 

Lumbrίcos latos: qui itiden1 ταινίαι dicuntur, Lat. etiam Taeniae 
alicubi :-:criptuιn Tineae>>. 

Γαλ. τόμ. Ι', σ. 1020 «δ. δ1) καl περικεντούντων διαλύεται μΕν κτλ.». 
Σύνη&ες είνε .παρ& τοίς ίατροίς τΟ ρημα παρακεντείν-παρακεν

τ ε ί σ {t α ι, διΟ γράφε έν τι$ προκειμένφ χωρίφ «Π α ρ α κεντούν τ ω ν» 

&ντl τοϋ <(περικεντούντων>>. Παραrηρητέον δ~ Οτι τΟ Ονομα παρ α

Υ~ ε ν τ η τ ή ς, δ κατεχωρίσ&η Εν τ ψ Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου έκ Γλωσσαρίων, 

&παντg .παρα τψ Γαληνψ τόμ. ΙΓ', σ. 90 <<~Αχιλλά παρακεντητοϋ». 

Γαλ. τόμ. I ', σ. 1021 <<Εξαιρ1iσεις δΕ άποκτείνα~. άποκτεvείς δΕ τοίς 

πικροίς φαρμάκοις ζώσαι μΕν γdρ άντέχονται τών Εντέρων, &πο-Βανοϋσαι δΕ 

συνεκχ.ενοϋνται τΏ κόπρφ. συνεκκενοUνται δΕ ζώσαι μΕν Ετι σκοτω-&είσαι 

καl ώς αν τις ε'ίποι 11μι&νήτες γενόμεναι». 

Προεvεκτέον καl στικτέον τΟ χωρίον ι:1δε: « συνεκκενοϋνται δΕ (κ α l α ί) 
ζώσω μεν Ετι, σχ.οτω&είσαι (δ έ), καί, ώς fiν τις ε'ίποι, ήμι\Jνfjτες γενόμεναι». 

Πρβ. 'Αέτ. Θ'> σ. 369 «συνεχ.κενοίiνται δΕ καl αί ζώσάι μέ\', σκοτω-&είσαι 
δέ, καί, ώς αν ε'ίποι τις, fιμί{}ημοι γενόμεναι». 

Γαλ. τόμ. ΙΑ ', σ. 502 <όμο(ως έρε{}(ζεται καl βijχα προσκαλείται». 

Τόμ. ΙΒ ', σ. 4 «καταμήνιά τε πινομένη τε καl προστι-θεμένη προσκαλείται)>. 

~Ορειβ. τόμ. Δ Ί σ. 631, 15 «κατασπg τε καl_προσκαλείται γάλα κτλ.». 
Έν τοίς προκειμένοις χωρίοις γραπτέον εlνε προκαλε.~ται άντl τοϋ 

π ρ ο σ κ α λ ε ί τ α ι. Καl παρa τij) Άετ:φ Ι Ε', σ. 135 Ζ. φέρεται oiJκ δρiJώς 

«Επl την Επιφάνειαν τΟ:ς ϋλας προσκαλέσασitαι» άντl τοϋ προκαλέ

σ α σ-Η α ι. ''ΕγιJαψα οε παρ α τ ψ αύτψ rς Ί σ. 99,13 «καl πνεϋμα π ρ ο καλεί
σ-& α ι δυνάμενα>> &ντl τοϋ Εκδεδομένου ύπΟ τοϋ Ζερβοϋ π ρ ο σ καλεί σ-& α ι 

('ίδ. Τεσσαρακονταετ. τijς καiJηγ. Κ. Σ. Κόντου σ. 184). Καl παρ' Άλεξάνδρφ 
τij) Τραλλιανij) τόμ. Α', σ. 351 έξέδωκεν ό Puschmann «ή προσφορa τijς 

τροφfjς π ρ ο καλεί τ α ι την έν τψ βά-&ει κεκρυμμένην -&ερμασίαν», Ενδα 

τ&ντίγραφα fχοuσι nlν 1lμαρτημένην γραφην π ρ ο σ καλεί τ α ι. Γίνεται 
δf: χρήσις καl του ξιηματικοϋ Επι-&έτου π ρ ο κλητέ ο ν Uπ~ ανωνύμου Εν 

Rl1ein. Mus. LVIII, σ. 85, 2 <(είδΕ καl ίδρώτες έπιφαίνοιντο, προκλ. αύτοiι; 

00ς Επωφελείς». "Έτι δΕ χρώνται ο 'Ε ϊατροl και τ φ π ρ ο κ λ η τ ι κ Ο ς καl τι$ 

πρόκλησις οίον ~Αρετ. σ. 204 Κ. «προκλητικη φυσέων». Διοσκορ. 

τόμ. Α', σ. 150 Κ. na δε Ήπειρωτικ<'< (μijλα) .. ο~ρων π ρ ο κ ληκτικά'. 
Σωραν. CMG IV σ. 119,19 «προκλητικΊ) γαρ ρύσεως πάσα κ(νησις»· 

Γαλ. τόμ. ΙΑ', σ. 515 «το μεν iJερμον τji φύσει προκλη τ ι κ ον ίδρώτος 

κτλ.». και σ. 711 (<προκλητικαl δυνάμεις» καl σ. 776 «προ'κλητικα 
φάρμακα"» καl τόμ. ΙΒ ', σ. 123 ((έμμ1iνων τε π ρ ο κ λ η τ ι κ Ο ς κλπ.>>. ~Ιπποκρ. 



310 ΈμμανοωΊλ Α. Πεζωτούλοu 

σ. 425,34 (τόμ. Β', σ. 156 Κ.) ,&πο τοϋ Ι!ερμοϋ ήδοναl καl προσκλή

σιες». 'Αρετ. σ. 33 Κ. «α'Lμορραγίης πρόκλησιν ποιέονται» καl σ. 164 
« ύγροίi... γονοειδέος π ρ ό κ λ η σ ι ς» καl σ. 186 «Π ρ ό κ λ η σ ι ς χειρών 

φορfjς» καl σ. 219 «σπασμών προκλ11σιες» και σ. 239 «πρόκλησις 
ίδρώtωV» καl Ο. 2:)!) «ίJέρμη γδ.ρ αϊμαtος Π Q ό Κ λ η Ο L ζ>> κα\ Ο. 264 «Π Q ό

Κ .λ η Ο ι ς tΟϋ ψαγείν tε καl πιείV>> καi, σ. 291 «Π ρ ό Κ λ η σ L ς άφροδισίων» 

καl σ. 305 «έμέτου π ρ ό κ λ η σ ι ς» καl σ. 306 <<ίλίγγων γδ.ρ τάδε π ρ ο κ λ 11-
σιες» καl σ. 309 <,πρόκλησις γCιρ τοϋ πάitεος λιποftυμίη». Παϋλ. Α'ίγιν. 

Α', 30 «τijς &κοijς πρόκλησις» κλπ. 

Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 170 «τρίτη δ' ή τijς ι?υπούσης, !i χρώνται τών πλυ
νόντων ό&όνιά τε καl ·έσ&ητας οί βουληftέντες». 

Προδ11λως &ναγνωστέον «ή τfjς ρ υ π τ ο ύ σ η ς, κτλ.». 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 171 «Επλευσα πρότερον &πο Τρωάδος 'Αλεξανδρείας 
είς Λfjμνσν, έπιτυχΟΟν είς Θεσσαλονίκην αναγομένου πλοίου, συν&εμένφ τψ 

ναυκλήρφ παραβάλλειν πρότερον rjj Λ1]μνφ». 

Γράφε «&πο (τijς) Τρφάδος 'Αλεξανδρείας» καt «συνi1έμενος τiρ 

ναυκλήρφ κτλ.>. Γρα:ττέον δε καl σ. 172 «εlς Άλεξάνδρειαν (την) 

Τρφάδα». Πρβ. Στράβ. ΙΓ ', σ. 581 « 'Αλεξάνδρειαν την Τριράδω. 

Γαλ. αύτό{}ι «κdκ του δια μίξεως ταύτης γενομένου πηλοϋ». 

Άνάγνω1~ι «δια (τη ς) μίξεως ταύτης». 

Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 172 «εlναι δ' οϋτε κατα Φιλοκτ1lτην σUτε κατα τΟ 

ίερΟν του "Ηφαίστου λόφον έν τfl χώρ~ τfjς πόλεως Εκείνης κτλ.>). 

Γραπτέον 'ίσως «οϋτε κατΟ: (τΟ). Φιλοκτ1lτου οϋτε κατα τΟ τοϋ 
CH φ α ί σ τ ο υ ι ε ρ ο ν κτλ.>). ΔΕν εlνε δε άπωαvον Οτι ύπfjρχεv έν Λήμνφ 

ιερΟν του Φιλοκτήτου, Επειδη καί Εν πολλαίς περi τi]ν Λfjμνοv νήσοις- fιτο 

διαδεδομένος ό περi του Φιλοκτήτου μϊiftος καl συνημμένος μετΟ: τfjς &ρχαίας 

αύτοϊi λατρείας. ΒωμΟς δΕ του Φιλοκτήτου μνημονεύεtαι ύπΟ του ~Αππιανου 

Μιl!ρ. Α', 77 έν έQΊ]μφ νήσφ περl την Λijμνον: «ΟΜρριον ... περl Λημνον 
έν έρήμφ νήσφ καtαλαβών, Ι!νi1α δείκνυται βωμος Φιλοκτήτοu καt χάλκεος 

Οφις καl τόξα καl {}·ώραξ περίδετος, μνfjμα τfjς Εκείνου πάδης» ('ίδ. Roscher 
Ausf. Lex. der griecl1. u. rδm. Mytl1ol. Τόμ. Γ', 2, σ. 2319, καl περl 
ηϊς έν Ίταλίtt λατρείας τοϋ Φιλοκτήτου αvτόl!ι σ. 2326). 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σελ. 183 ~&πασαι γαρ δνίνασι τα πυρίκαυτα παραχρfίμα 
παραχριόμεναι δι' οξους». 

Άνάγνωftι <<δ ν ι ν άσ LJ) καl «ΠΕ ρ ιχρ ιό μεν αt>>. Ιlρβ. σ. 186 «Π ε ρ ι
χ ρ ι ο μένη ταίς άμπέλοις» καi σ. 187 «τUς ι}ίζας τών όφ-3αλμών\ π ε ρ ι-
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χρίουσιν». Σωραν. CMG ΙVσ. 61,8 'ψψυ/Ηφ περιχρίειν λελειοτρι
βημένφ με-&' ϋδατος» καi σ. 87, 2 «τΟ γαρ πικροίς τισι καl δυσώδεσι π ε ρ ι_ 
χρίειv,τας {}ηλΟ:ς)) καlσ.90,19 «τα δε έλκη περιχρίομεν τψ λευκψ τών 

ψών» καl σ. 124 «περ ιχρίειν το i'μρον κτλ.». Όρειβ. CMG VI"3, σ. 409,23 
«μέλανι γραφικiρ περί χ ρ ι Ε». 'Ίδ. καl Θησ. Στεφ. έν λ. π ε ρ ι χρίω· πρβ. 

καl περίχρισις, περίχρισμα, περιχριστάριον, περιχριστέον, 

περίχριστος. 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 234 «κατα μικρa Ι!ραύσματα τijς καδμείας έπιβαλλο

μένης τψ πυρί, προσχειμένφ αύrψ δηλονότι χαλκευτικής φύσεως». 

Γράφε «προσκειμένης αvτiρ ... χαλκευτικijςφύσηρ. Πρβ.τόμ.ΙΔ', 
σ. 714 <<διΟ καl Εοικε (δηλ. ό πνεύμων) τΏ μΕν Ενεργεί~ ταίς χαλκευτι

καcς φύσαις». Σωραν. CMG IV σ. 112,16-17 <ωvλίσκον ένl!εlς χαλ

κ ε υ τ ι κ fj ς φ ύ σ η ς ε'ίς τΟν γυναικείον κόλπον)> καl σ. 113, 8 «1] δε ύπΟ της 
χαλκευτικής φύσης Εκ-&λιψις» καl σ. 149,18 «έν8λίβειν πνεϋμα δια 

χαλκευτ ικij ς φ ύ ση ς».'Ηρόδ.Α',68 «τοϋ χ α λ κέ ω ς δύο όρiων φύ σ ας>. 

~Αριστοτ. Περl &ναπν.(13) 7 «καftάπερ τας φύσα ς έν τοίς χαλκείοις». 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 238 •1στόρηταί μοι καl περl χαλκάνl!ου κατa τύχην 

είς χαλκίτιν μεταβάλλοντι>) .. 

Γράφε «με τ αβά λ λ ο ν τ ο ς», τουτέστι τοϋ χαλκάνftου, 00ς γίνεται δfjλον 

καl Εκ τών έξfjς «τΟ δ' Εξω{}εν αUτοϋ πάν ... χαλκίτις Εγένετο, τοϋ Ενδον 

Οντος Ετι χαλκάν-&ου· διΟ καl φυλάττω μέχρι νϋν Ετι τ Ο μ ε τ αβά λ λ ο ν». 

Περt δε τijς &μεταβάτου χρ1]σεως τοϋ μ ε τ αβά λ λ ει ν 'ίδε καl παρατήρησιν 

εlς Άέτιον ΙΕ ', σ. 80, 10- 11. 

Γαλ. τόμ. IB', σ. 240 «τοιαύτην δ~ είχε ποιότητα καl αύτΟ τΟ ύδωρ 

γευόμενον». 

Γρ. «γευομένφ>>. Πρβ. τόμ ςι, σ. 806 «καl γευομένφ δ~ϋ.ν σοι 

φανείεν ύδατώδεις». 

Αvτόi1ι «το δ' ofiν ορυγμα τοϋτο κατa βραχi> διωρύχi1αι>. 

co δρ{)ώς Εχων τύπος του παρακειμένου του &παρεμφάτου τοϋ ρήματος 
δ ίο ρ ύ τ τ ο μ α ι εlνε δ ι ο ρ ω ρ ύ χ ft α ι. 

Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 417 «11 Εχίvου -βαλασσίου κεκαυμένου της σποδοϋ 

δ-3-ονίφ ένειλημμένης». 

Γραπτέον «όftονίφ έ ν ε ι λ η μένη ς (per ... cinerem linteolo involu
tum ή Λατινικη μετάφρασις). Πρβ. Όρειβ. CMG VI 3, σ. 409, 27 «κονίαν 
ϋ.σβεστον ... είς δftόνιοv είλ1lσας». 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 420 «είτα περιπάσας τα ξηρΟ: &νελοίi)). 

Γράφε ςςπ α ρ α πάσα ς» &ντi τοϋ «Π ε ρ ι πάσα ς». Νομίζω δε Οτι μετα-
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βλητέον εlνε καl τΟ φερόμενον έν τοϊς roίi Δαμοχράτους παρΟ: τψ Γαληνψ 

τόμ. ΙΔ ', σ. 129 «τα ξηρd. πάντα π α ρ α π λ άσσε ι ς σεσησμένα>> εl-ς τΟ <<τΟ: 

ξηρδ. πάντα παραπάσσεις σεσησμένα;<; 1) <<t, ξ. π. παρεμπάσσεις 

σ.», Πρβ. Δαμοχρ. αVτό-θ-ι σ. 121 «παρεμπάσσων τε τα _ξηρό. πάντα 

μείγματα». ~Αναγνωστέον δΕ καl έν τοίς τοϊi Κρίτωνος παρδ. τψ Γαλην(ρ 

τόμ. ΙΒ', σ.447 «καταπάσματα &:ρωματικΟ. τοίς ίματίοις>) &ντi τοϋ «κατα

πλάσματα». Σημειωτέον δ" δτι πaρα Παύ.λφ τc'ρ Αtγιηlτrι Ζ', 13,1 δύο 
τών άνηγράφων fχουσι rl)ν δρ-θ1lν γραφ1)ν t κ α τ α π άσμα τ α», έπτCι δΕ 

τfιν ήμαρτημέ·\'ην <<Καταπλάσματα». 

Γαλ. τόμ. LB ', σ. 422. " ... μείξεις κατa το έξijς ... ΕΠL δε τfjς χρείας 

βάλης τού φαρμάκου κτλ.». 

ΠροφανΕς είνε δτι άναγκαίως Εχει να γραφfl <(έπl δΕ τfjς χρείας 

β α λ ε ί ς κτλ.)). 

'Εν τοίς τοϋ Άπολλωνίου παρα τψ Γαληνψ τόμ. ΙΒ', σ. 617 άπαντζ!: 

«καστορίου καΙ. μηκωνείου 'ίσον φώξας έπ' Οστράκου μάλιστα μΕν 'Αττικοϋ, 

εί δΕ μ1l, <Ρωμα'ίκοίι, καΙ. λεάνας διεlς γ.λυκεί Ενσταζε». ΤΟ αUτΟ χωρίον τοϋ 

Άπολλωνίου &ναγινώσκεται οUτως έν Ρ. Oxy. 234, ΙΙ, 1 «ι'i[λλο}. καστο

ρήου καl μηκωνίου 'ίσον φώσας έπ' [δ]στράκου μάλιστα [μΕ]ν Άττικοϋ, είδΕ 

μ1l ρω·ίστικοϋ, καl λεάνας διεlς γλυκεί χλιάνας εvάταζε». Σημειοϋνται δ' o'L 

έκδόται «Π, Ι, 1 καστορίου>J και «φ(ί:ισας: φώξας (φώγω) is tl1e 

COlllll10νer fοι-ηι)). το δΕ dδιανόητον «Q ω 'ί σ τ ι κ ο ϋ» μετέβαλον εϊς τΟ 

« cp ω μ α 'ί κ ο ί:1 » Εν τοίς έμοίς «Παπυρολογικοίς» σ. 3. Νυν δ' Εχω να παρα

τηρΊlσω τάδε. ΠρΟς τψ όμαλώς Εσχηματισμένφ άορίστφ ε φ ω ξ α φέρεται καl 

ό ε φ ω σ α. Παρr1 tQ) "Ησυχίφ άναγινώσκεται «φ ώ σ α ι, φ ώ ξ α ι, φρύξαι., 

δάλψαι))' δρ-θ-ώς δ' έν τψ Θησαυρ(ί) τού Στεφάνου λέγεται «Ubi φώσαι delen

dunl foι-et, nisi literarιιnι series oιstaret)>. Έν δΕ τfj Διεξοδικfl Γραμμα

τικjj της ΟΕλλ. γλώσσης τών Kίilωer καl Blass τόμ. Β', σ. 568 είνε γεγραμ
μένα τάδε: "φr!Jγω ... Epίcharω 102 ΑΙ η·. φώγ- νυ - μι Gι·aηΊω.) u. φώζω 
Hίppokr. 6, 666 (φψζω =καίω, vgJ. φψς, ω. ι subscr. Strattίs [Ι 570 Κ.] 
ίιη Et. J\I. 803, 87 \VO φώγειν fίir BίtiΊJn. erlclart wίrd, πεφφσμένος=κεκαυ
μένος das. 667, 25; Usener Ν. JalnlJ. 1865, 243), i"φωξα Hίppocr. 6, 460 
u. Ι!φωσα 8, 244, das. 112 φώξαντα v., φώσαντα Ω; uιηgek. VII 170 φώξας 
--θ-, φώσας ν. Ρ. φώγ- νυ-- ται Dioscor. ] ,80; πέφωγμαι ν. Ι.- σμαι CοΠΊ. 

fι-. Pl1erekr. 2,181 (Ι 163 Κ.),- ωσμαι Hippokr. 5, 436, 6, 454 L. (das. 
VII 98 πεφωγμ. 1'1). Geop. 20, 2; φωχ&εις Dίoscor. 2, 119, προ- 2, 112». 
ΕLς ταUτα προσ{}·ετέον καl τάδε· Q ένεργ. Ε:νεστci.lς φ ω γ ν ύ ν α ι άπαντ~ 

παρι1 τiρ ΕUσταδίφ σ. 962, 49, ό δΕ παδητικΟς φ ώ γ ν υ τ α ι παρα n"V Όρει

βασίφ τόμ. Ε', σ. 78,7 καl φωγνύμενον παριi τψ Γαληνψ τόμ. ΙΒ', 

σ. 61R. Φέρεrαι δξ: αUτόδι καl τύπος rοϋ ένFργητικοϊi ένεστώτος φώσσειν. 
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~a ένεργ. άόρ. φ ό) ξ α ι κείται καl παρ α τ φ Γαληνψ τόμ. ΙΒ Ί σ. 817 και 
818, ή δε .Jlετ. φ ώ ξ α ς τόμ. ΙΓ ', σ. 292 καl έν τοίς τοϋ Άρχιγένους παρ α 

τψ αύrψ rόμ. ΙΒ Ί σ. 408 καl Εν tοίς τοϋ ΣωρανοU αύτό&ι σ. 418 καl έν τοίς 
roϊi Άπολλωνίου αύτόftι σ. 617, ό δf: τύπος φώ σας Εν Ρ. Οχγ. 234, Π 1. 
Ό δε πα&ητ. &όρ. φ ω χ() η ν α ι &παντ(i παρ α τ ψ Γαληνψ τόμ. ΙΒ ', σ. 619, 
φωχ&εις παρa τc~ Όρειβασείφ σ.40 Matth., φωχ&είσα παρι:\ τψ Άρε
ταίφ σ. 195 Κ., ι.Η.λα φ ω σ & ε ίση Εν τοίς της Κλεοπάτρας παρα τψ Γαληνό) 
τόμ. ΙΒ ', σ. 493. Ό δε πα&ητ. Πlλρακείμε\'ος π ε φ ω γ μένη ν μετ& τijς δια

φόρου γραφijς π ε φ ω σ μένη ν φέρεται παρι:\ τ ψ Άρεταίφ σ. 220 Κ. Πο1λά
κις δΕ ποιείται χρfίσιν τοϋ τύπου π ε φ ω γ μένος ό Γαληνός, οίον τόμ. ΙΒ ', 
σ. 469 και σ. 736. τόμ. ΙΓ', σ. 8, 23, 34, 58, 59, 66, 99, 101, 102, 109, 261, 293, 
326, 838. Φέρεται δε καl παρ<'< τψ Όρειβασίφ CMG VI 3, σ. 265, 13 
πεφωγμένης (&λλ' εν σ. 98,15 και 25 καl σ. 103,3 πεφωσμένου) 
καl παρcl τ ψ ~Αετίφ Η', σ. 165 β' π ε φ ω γ μένον καl Δ', σ. 68 β' «στρο
βίλει (γρ. στ ρ ο β ίλ ι α) π εφ ω γ μένα» καl «λινοσπέρμα(τος) π εφ ω

γμένου>), &λλ~ οUκ δρ&ώς Εξεδό&η Εν τίj αϋτϊj σελ. <<στροβίλων πεφω

μένων». Κείται δf καl παρα τψ Εύστα{Ηφ σ. 962,49 πεφωγμέναι. 
ΠαριJ. δε τψ Αlγιν1]τη Παύλφ CMG ΙΧ 1, σ. 245, 20 (έκ τών τού Άρχιγέ
νονς) Εξέδωκεv ό Heiberg « μήκωνος λευκfjς π ε- φ ω σ μένη ς>>ι άλλ~ ύπάρχει 

καl γραφ1) πεφωγμένης. Ό δε τύπος πεφωγμένος &παντ(i έξάκις παρ' 

αύτ<{) τόμ. Β Ί σ. 316. Σημειωτέον δΕ πρΟς τούτοις δτι ό ΓαληνΌς ποιείται 

χρήσιν καl τοϋ οUσιαστικοϋ Ονόματος φ ώ ξ ι ς τόμ. ΙΒ ', σ. 618 καl τοϋ έπι
{}έτου ιΧφωκτος αUτ. σ. 619, ού μαρτύριον έκ τοϋ Διεύχους κατελέχ{}·η έν 

tcf:) Θησαυρ<$ τοϋ Στεφάνου. "Ομοια δΕ τοίς φ ώ γ ω καl φ ώ γ ν υ μ ι είνε 

τΟ άνοίγω· καl άνοίγνυμι. 'Ώς δ' ελέχ-&η ύπΟ τών μεταγενεστέρων 

πtlσσω άvτl τοίi πήγνυμι καl Q1lσσω άντl τοϋ ρήγνυμι, οϋτως 

έσχηματίσ{}η καl ό τύπος φ ώ σ σ ω πρΟς τiρ φ ώ γ ν υ μ ι. 

Γ αλ. τό_μ. IB ', σ. 641 «Ενιοι δΕ τοUς Επl ταίς ύδρίαις δνους μετά τινος 

μύρου Ε:νσtάζουσι». 

Άντl του «έ π l ταίς ύδρίαις~>, γράφε «ύ .π Ο ταίς ύδρίαις>>, ώς φέρεται 

Εν σ. 367 «καl τόίς καλουμένοις δνίσκοις. Εστι δΕ ζψα aφαιρούμενα κατα 

την είς έαυτΟν ( γρ. έαυτα) σύvοδον, ... Ε:πl δΕ τfjς &γροικίας εστιν Ι.δείν 

πλείστους τούτους γεννωμέvους ύ π Ο τ α ί ς ύ δ ρ ία ι ς, αίς &π Ο τών κρηνών 

κομίζουσι τΟ ϋδωρ οί &γροίκοι κτλ.)> καl τ6μ. ΙΓ ', σ. 108 «δνων τών ύ π Ο 

τα ίς ύ δ ρ ία ι ς» καl τόμ. ΙΔ ',σ. 398 ({δνίσκους τοUς UπΟ (τα ίς) ύ δ ρ ία ι ς 
διαγομένους (γρ. διαιτωμέvους)>. ΠαριΧ δε τψ Διοσκορίδη Β', 37 &παντιϊ' 

«περl κουβαρίδων: Ονοι υ π Ο τ α ς ύ δ ρ ία ς ζ<{)ά εiσι πολύποδα αφαιρούμενα 

κατα τι.Χς Επαφιiς τών χειρών». "Ομοίως δΕ κείται καl παρα t('i) Γαλην{ρ τόμ. 

ΙΒΊ σ. 565 <<oL ύπΟ τUς ύδρίας δνοι» καi σ. 977 «Ονους τοUς UπΟ τα ς 
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ύδρίας» καtπαριΧrι$ ΆετίcρΗΊ σ.169 β' «ΩνοιοίύπΟ τι:Χς ύδρίας εύρι

σκόμενοι». Πλημμελώς δε &ναγινώσκεται παρα τiρ Γαληvφ τόμ. ΙΒ', σ. 623 
«τοVς έπi ταίς ύδρίαις Ονσυς» καl τόμ. ΙΓ', σ. 111 «τών δε ύπΟ της 
ύ δ ρ ία ς Ον ων». 'Εν &μφοτέροις τούτοις τοίς χωρίοις έγραψα «ύ π Ο τ α ί ς 

ύ δ ρ ία ι ς>) έv τοίς έμοίς «Διορ{}ωτικο1ς καl γραμματικοίς» σ. 6. Γραπτέον 
δΕ καi έν τόμφ ΙΔ', σ. 456 «δνίσκοι οί ύπΟ ταίς ύδρίαις (η ύπΟ τdς 

U δ ρ ία ς) γεννώμενο ι» &ντl τοϋ «οί ύ π Ο τ η ς ύ δ ρ ία ς». Παρατηρητέον 

δΕ πρΟς τούτοις Οτι καi παρ<Χ τψ 'Ήσυχίφ καl τι$ Σου"ίδrt έν λ. 'ίο υ λ ο ς 

φέρεται «τινΕς δΕ καi τΟν έ π l τ α ί ς ύ δ ρ ία ι ς γινόμενον Ον ον πολύποδα 

καl συστρεφόμενον 'ίουλον καλοϋσι» &ντi τοϋ δρ{}ώς έχοντος (( ... τΟν ύ π Ο 
τ α ί ς ύ δ ρ ία ι ς κτλ.». Παρ α δΕ τ ψ Γαληνψ τόμ. ΙΒ .. , σ. 634 κει τα ι « δνί

σκον τών κατοικιδίωv- ζ ψ ον δέ έστιν πολύπουν έ ν τ ο 1 ς ύ δ ρ η ρ ο ί ς 

& γ γ ε ίο ι ς καl έν τα τς κοπρίαις γεννώμενον, κατδ. δΕ τας τών δακτύλων 

έπερείσεις ( οϋτως έγράφη έν τι$ Θησ. τοϋ Στεφάνου &ντl τοϋ έπα ι ρ ή σ ε ι ς) 

σφαιρούμενον». ~Επειδfι τΟ ζiρον τοϋτο δΕν γεννάται έν τοίς ύδρηροίς 

&γγείοις, άλλ' ύπ' αύτσίς, ώς καt έγω πολλάκις είδαν, νομίζω Οτι καl έν τψ 

προκειμένφ χωρίφ ή γνησία γραφη εlνε «ύπΟ τοίς ύδρηροίς &γγείοις)), 

δ μετεβλή-θη εlς τΟ «έ ν τ ο ι ς ύ. &.» κατ α τΟ έπόμενον «καl έν ταίς κοπρίαις,. 
Παρd δΕ τψ rΗσuχίφ έV λ. Ο ν ο ς &ναγινώσκονται καi τάδε «Ωνος ... καl τΟ 
π ε ρ ι τ α τ ω ν ύ δ ά τ ω ν ά γ γ ε ι α πολύπουν ζψον καl συσrρεφόμενον 00ς 

κύαμος (πρβ. καl Σου'tδαν έν λ Ονος), καl έν τψ Λεξικψ τοϋ Φωτίου &παντg 

«Ωνος tσόπριος ζψον πολύ.πουν σκωληκώδες, δ συνειλη-&Εν Ομοιον κuάμφ 

φαίνεται». ~Εκλή{}η δΕ ύπΟ rοϋ Σοφοκλέους Ο ν ο ς l σ όσπριο ς, διότι 

σφαιρούμενος γίνεται 'ίσος δσπρίφ τΟ μέγε-&ος. <Ό&εν ώνομάσ-&η και κ ύ α

μ ο ς, ώς λέγει και ό Γαληνος τόμ. ΙΒ ', σ. 366-367 <και τσίς καλουμένοις 

δνίσκοις. Εστι δΕ ζψα aφαιρούμενα κατα τfιν είς έαυτΟν (γρ. έαυτά) σύνοδον, 

&περ δνομάζουσί τινες τών .παρ~ ήμίν κυάμους, έπειδη παραπλήσιοι τοίς 

Εδωδίμοις κυάμοις είσίν, Οταν έαυτοVς σφαιρώσωσι φαιοi χατα την χρόαν 

Οντες». Έν δΕ τοίς Βυζαντιακοίς χρόνοις, ώς φαίνεται, ΟΟνομάσ-&ησαν καi 

κ ό β α ρ σ ι καi κ ο υ β α ρ ί δ ε ς, ώς έλέγοντο αί άγα{Ηδες, καl νϋν ετι καλούν

ται κ ο υ β α ρ ί δ ε ς (ϊδ. Κοραij 'Άτ. τόμ. Δ', σ. 681· πρβ. και Στέφ. Δρα

γούμην έν τΏ Ά &ηνiί τόμ. ΛΑ', σ. 88- 89). 'Ο Δουκάγγιος εν τiρ Γλωσσα

ρ(φ σ. 723 έν λ. κ ο υ β α ρ l ς γράφει προς τοίς Cίλλοις καl τάδε: « Lexicon 
1\ιfS. Nicomedis Iatrosophistae: άχατίδες κοuβαρίδες)) καi «Den1etr. Con
stantinop. lib. Ι Hieracosop!Ίii cap. 134. pag. 123 ... κα\ &κατίδας, Ίjγουν 
κουβαρίδας φρίξας (φρύξας) και τρίψας;>. Ταϋτα δε τα χωρία κατελέχ&ησαν 

&:vευ ούδεμιάς παραrηρ1Ίσεως καi έv τψ Θησ. τοίί Στεφάνου έν λ. ά κ α τ ί ς. 

Σημειωτέον δ' οτι δ Κοραijς έν Άτ. τόμ. Δ', σ. 247 γράφει τάδε: "Το διa 

τοϋ μ Κυμβάριον (barque), ύποκορ. τοϋ κύμβη, Έλλ. συνωνυμεί με το &κά
τι.οΥ γ,αt με τΟ λείπον άκόμη &πΟ τU 'Έλλ. λεξικU * &κατίς. Αί άκατίδες η τα 
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κυμβ~ρια ταϋτα όJVομάζοντο κ ο μ βάρια η κ ο μ πάρια, Δ. άπΟ το-Uς 

Γραι~ορ.». Έν δε σ. 681 (έν λ. χιλιοπόδαρον) λέγει δτι δ Ιiνος η ονίσκος δια 
την συνείλησιν καi τfιν συστροφην ωνομάσftη καi κ ο υ β α ρ ί ς) ως &νομά

ζονrαι καl νϋν κ ο υ β α ρ ί δ ε ς τα ζiρα ταϋτα, Ίlγουν ϊωμβαρίδες, &πΟ τοϋ 

κύμβη~ δ κατα τΟν CΗσύχιον σημαίνF:ι ού μόνον «νεως εlδος», αυ.α καl τα 

σrρογγύλα η στρογγυλούμενα ((κύμβας ... κοίλας καl περιφερείς». Εtς ταϋτα 
προσίJετέον Οτι έν τψ Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου Εν λ. κύμβη μνημονεύεται έξ 

&ρχαίου λεξικοϋ καl τόδε: «κυμβία, τα κυφΟ: έκπώματα δια τΟ π ε ρ ι φ ε ρ η 

εlναι καl κυφά· καl κύμβαι πλοία π ε ρ ι φ ε ρ η .παρU CΡωμαίοις». ro δΕ Εϋστά
&ιος σ. 584 "scribit το (\η&εν κυμβαίον ποηjριον alios scribere κυμβίον, 
dicentes ipsun1 έοικέναι κατα σχfjμα πλοίφ καλουμένφ κύμβη ... videri 
autem eiusmodi navigium esse quam nonnulli κοινώς appellant ξυλο
κουμβάραν, corrupto nocabulo e κύμβη (Θησ. Στεφ. έν τΏ αύτii λέξει). 

Άλλαχοϋ δ' ομως δ Κοραijς νομίζει δτι το κ ο υβά ρ ι πι&ανώς έγένετο έκ 

τοϋ κ υβά ρ ι ο ν, Vποκοριστικοϋ τοϋ Ονόματος κ ύ β η, δ σημαίνει την κεφα

ληv (Άτ. τόμ. Δ', σ. 246). Άλλ "ίσως το Ιiνομα & κ α τ ί δ ε ς είνε παρεφ&αρ

μένον έκτου &γ α δ ίδ ες. 

Κρίτων παρα Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 817 «aλμην δριμείαν ποιήσας καl σπόγ
γους έπιβρέχων &ποπuρία». 

Άντi τοϋ ε π ι βρέχω ν &νάγνωθι α π ο βρέχω ν. Π ρ β. Γαλ. τόμ. ΙΒ ', 
σ. 503 "πυρ ία διa σπόγγων ε\ς {)ερμον i5δωρ & π ο β ε β ρ ε γ μένω V» καi 

~Απολλών. παρΟ; τι{> αϋτψ αϋτό{}ι σ. 654 «πuρίαις δΕ χρηστέον ταίς δια τών 
σπόγγων, ε\ς &ερμον ϋδωρ α π ο β ε β ρ ε γ μένω ν τούτων». Όρειβ. CMG 
VI 3, σ. 223,8 <&π ο β ρέχων τον σπόγγον έν ο'ίνφ». Πρβ. ~τι Άπολλών. 
παρd Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 815 «σπόγγον εtς -θάλατταν & π ο β ά .π τ ω ν πυρ ία)) 
κα\ Άρχιγ. αύτ. σ. 809 «σπόγγος ε\ς aλμην &π ο β απτό μεν ο ς» κα\ σ. 813 
«i\ κύμινον ράκει ένδήσαςζεστΟν (γρ.καi είς ζεστΟν) &ποβάπτων πυρία))• 

Άρχιγέν. παρi:ι Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 861 «1] Περσα(ων τών μαχαιρίων 

μέρη δύο». 

Άδυνατώ να νο1]σω τίσημαίνειτΟ «Περσαίων τών μαχαιρίων)), 

δ μεταφράζεται λατινισri ccnucJeorunι ossium sive ωachaeraruιn Persico
runΊ». Είκάζω δ~Οτι 'ίσως γραπτέον είνε «περσεών δστών η καρύων 

μέρη δύο». Ό Θεόφραστος Περι φυτ. 1στ. Δ', 2, 5 περιγράφων τον καρπον 
τfjς έν τΌ Αίγύπτφ φυομένης περσέας λέγει: <<f:στι δΕ τΟ μέγεfJος ήλίκον 

Cίπιος, τiρ σχι]μαη δε πρόμακρος αμυγδαλώδης, χρώμα δ!; ποιώδες. Ιiχει δε 

έντΟς κάρυ ο ν, ό)σπερ τΟ κοκκύμηλον, πλην f:λαττον πολU καl μαλακώτερον». 

ΠαρU δΕ τψ Νικάνδρφ Άλεξιφ. 99 άπανr~ c<χαί τε κατατριφίJέντα μετ~ &ρ

γήεντσς έλα ίου σκλήρ' &πο ιτ ε ρ σ ε ί η ς κάρυ α βλάβος οίον έρύξει». Έν δε 

• 
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τοίς Σχολίοις φέρεται (σ. 83, 6 Keil) «κλήρ' &πο περσείης γράφεται καl 

ξ1lρ' άπΟ περσείης, εν τοίς τών περσεcί:ιν λέπεσιν· οί πολλοl δ σ t έ ο ν καλοϋ

σιν· fσrι δε δμοιοv κ αρύ φ~. Έν δετό) αUτφ τόμφ του ΓαληνοU σ. 860 
λέγει δ Άρχιγένης «Π ε ρ σ α ίων δ σ τ έ ω ν τΟ εντός», εv&α γραπτέον είνε 
περ - " ' " ο· " _a..... δ' ' 'ζ " ' " "'.Q c {< σ ε ω v οστεων τ. ε.>). υκ ορυως ε, ως νομι ω, εχει και εΥταυuα η 

eΡωμα'ίκll μετάφρασις «Ossiunl Persicoruιn nucleunl», διότι αλλο δένδροΥ 
ε'ίνε 1l περσέα καl U.λλο 1l λεγομένη Περσικi] μηλέα, τουτέστιν ή 
Q ο δ α κ ι νέα. Διακρίνει δε τα δένδρα ταϋτα δ Γαλ~1νός, δ στις ποιείται λόγον 
περl μεν τfjς Περσικης μηλέας τόμ. ΙΒ ', σ. 76, περ\ δε της περσέας σ. 97. 
eH δε δρ&1l γραφη τοϋ Ονόματος τούτου είνε π ε ρ σ έ α καl o1Jχl π ε ρ σ α ία, 
ώς φέρεται ενίοτε Εν άντιγράφοις παλαιών συγγραφέων. Καl παρα τ<{) 
Γαληνψ τόμ. ΙΒ Ί σ. 569 άναγινώσκεται «περσαίας χλωρα φύλλα» καl «τΟ 
τfiς π ε ρ σ α ία ς δένδρον», άλλ~ άποκατέστησε τ1Ίν γνησίαν γραφi]ν π ε ρ

σ έ α ς δ Κόντος, δστις διέλαβε περl τού δένδρου τούτου έν τii 'Αi!ην<! τόμ. 
Γ', σ. 566-570. Όρi!ώς δ' έξέδωκεν δ Raeder παρa τψ Όρειβασίφ Α', 63 
{CMG VI Ι, σ. 27, I) «περl π ε ρ σ έ α ς καρποϋ», οuκ δρi!ώς δε δ Heiberg 
παρa Παύλφ τψ Αϊγινήτη CMG !Χ Ι, σ. 251, 9 «Π ε ρ σ α ία δένδρον εστ\ν 
Αϊγύπτιον». Καi δ Wellιnann παρa τψ Διοσκορίδη Α', 25 (τόμ. Α', σ. 12CJ) 
Εξέδωκε «Π ε ρ σ α ία», UποσημειοUται δε «περσr:ι:ία F. (περσέα ind.) περ
σέα relJ. >>. 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 87 ι «σιδ1lριον Εποίησα ξηνίον». Γράφε «σ ι δ η ρ ο υ ν». 

Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 877 ψυλητικη Άντιφάνους>. 

Γ ρ. ((μ υ λ ι κ 1] », ως φέρεται καl έν σ. 882 «fί.λλη μ υ λ ι κ tl αVι3-ωρΟν 
παύουσα~> Σημειωτέον δ~ Ο τι έν rό) Θησαυρq) τοU Στεφάνου καιεχωρίσ&η τΟ 
χωρίον τοίiτο {1ς άπαντ:ών παρα τίi) Γαληνψ άπλώς U.νευ τινΟς παραπομπής. 

Γαλ τόμ. ΙΒ ', σ. 976 «διαχρηστέον δε αi'ιτοuς συνεχώς χολίi ταυ-
ρείιι. κτλ.». • 

Άντl του δ ιαχρΊ1 στέον άναγνωσ:rέον διαχρ ιστέον. ~Ορftώς Εχει 
ή Λατ:ινικη μετάφρασις (<illinatur aute111 assidue feJ tauri». ~Ωσαύrως δε 
γραπτέον καl παρcΧ τ ψ Άετ:ίφ Γ Ί σ. 64 β' «σ υ γ χ ρ ι σ τ: έ ο ν μfν oUv πάν
τας καl έμβιβαστέον» Cιντl του Εκδεδομέγου «συγχρηστέον κτλ.». Έν δΕ 
ΗΤ} Ις' λόγcρ τοίi Άετίου σ. 54,12 άπανη~ «ίΟς σιδήρου χρώμενος 

μετ:'fλαίου κτ:λ.» άντl τοίiδρ&οίi «χριόμενος», εν δΕσ.51τοU α1JτοU 

λόγου fξέδωκεν δ ΖερβΟς «καλώς δε ποιεί καl Κιμωλία γη με{ Οξους η ϋδα
τ:ο; καl ελαίου Qοδίνου βραχέός καl Qίνισμα μαρμάρου λευκού η λί&ων λευ
κιi:ιν όμοίως καταχριομένων». 'Αντl τού «καταχρ ι ο μένω ν>> νομίζω δτι 

πρέπει να γραφfj «Κ α τ α χ ρ ιό μ ε ν ο ν». Παρατί-θεμαι δε καl τάδε τα μαρ

τιJριu tσί1 δ ιαχρ ιστέον. Σωρ. Cl\iG IV π. 104,16 <<τΟν δακτύλιον Εvδο-
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i!εν δ,ιαχριστέον». Άρχιγ. παριi Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 973 «δ ιαχριστέον 

δε ταίς ~zcαραπλησίαις τcΟν στοματικών». Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 1006 «δ ιαχρ ι

σ τ έ ο ν ... τοίς τοιούtοις φαρμάκοις τα πεπον&ότα μόρια». 'Αέτ. Η Ί σ. 154 β' 
«ταίς λεγομέναις στοματικαίς διαχρίστοις δ ι α χριστέ ο ν ηΊν Uπερφαν>> καl 

σ.-162 α' «δ ι α χριστέ ο ν ταίς καλουμέvαις στοματικαίς». Θεοφ. Ν όνν. 

εν κώδ. κ. Ψάχου φ. 24 β· «δ ι α χ ρ ιστέ ο ν εvδοi!εν λιβάνφ". 

Γαλ. τόμ. ΙΓ Ί σ. 29 «8ψεrαι έν διπλψ τΟ μέλι» καl <1:δ γλυκVς Εν 

διπλψ εψεται». 

- Γραπτέον, νομίζω, F.ίνε «έν (άγγε ί φ) διπλψ» 11 «Εν διπλψ (&γγείφ)». 
Πρβ. σ. 39 «Εψε έν διπλψ &γγείφ». τόμ. ς', σ. 289 καi τόμ. ΙΔ', σ. 86 
«έν &γγείcρ δ ιπλίρ». τόμ. ς', σ. 289-90 <(δσοι δ8 τούτων Επιμελέστεροι, 

ηΊν εψησιν εν ά γ γ ε ίο ι ς δ ι π λ ο ί ς ποιοϋνι:αι· καλείται δ· οϋτως, επειδάν, 

προϋποκειμένου λέβητος ϋδωρ fχοντος ζέον, ένιστ:fiταί τι τούτφ μικρότερον 

&γγείον, εϊς δ μέλλει το ελαιον έγχείσ&αι» κα\ σ. 288 «fψείν (eψειν) δ' <'iμει
νον έπ~ άγγ ε ίου δ ιπλοU» καl σ. 291 (<πειρdσθ-αι δ' έπ~ &γ γ ε ίου δ ιπλο ίi 
το &νήi!ινον εψείν (eψειν)> καΙ τόμ. ΙΓ', σ.ΙΟ28 «<'iγγος διπλοϋν μυρε

ψικόν». Καλείται δf: Cί.λλως καl δίπλωμα τΟ διπλοίiν τούτο &γγείον 

(Γαλ. tόμ. ΙΓ', σ. 37 <,δια διπλώματος εψων, Οπερ έστlν έπ" dγγείου 

δ ι π λ ο υ '11 καl σ. 23, 36 καl πολλαχοϋ). 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 32 «&ριστολοχίας δακτυλίδος>>. 

Γ ρ. «άριστολοχίας δ α κ τ υ λ ί τ ι δ ο ς :ι>, ώς φέρεται σ. 544 καl παρα τψ 
Διοσκορίδη Γ', 4 (τόμ. Β', σ. 7 \ιVellnι.) "'l δε μακρa &ριστολοχία (&ριστο
λοχεία \ι\lellιn.) C:lρρην καλείται καl δακι:υλίι:ις>>. 

Δαμοκρ. παρa Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 40 «καi περιχέας τρείς 1Jδατος δμβρίου 

μέτρφ ξέστας>>. 

Ouχl περ ιχέας &λλa παρ αχέ ας εlνε η γνησία γραφή. Πολλάκις δε 

γίνεται χρfiσις τοϋ Qήματος π α ρ α χ ε ί ν UπΟ τοίi Σερβιλίου Δαμοκράτους, 

τα δ' Εν τοίς λειψάνοις η:Ον ποιημάτων αVtoU μαρτύρια και:α τi]ν Διδότειον 

fκδοσιν κατέλεξε μετα πολλών Cί.λλων εκ διαφόρων συγγραφέων δ άείμνηστος 

Κόντος έν τοίς ύπΟ τοίi Γ. Ν. Χατζιδάκι έκδο{}·είσιν « Έλέγχοις καl κρίσεσιν» 

(έν τii Άi!ην~ τόμ. ΙΓ ', σ. 651-652). Μνημονεύονται δε αuτό&ι καl το π αρά
χ υ μ α καl τΟ π α ρ α χυτέ ο ν καl τΟ & π α ρ ά χ υ τ ο ς καl τΟ π α ρ ε γ χ ε ί ν

παρεγχείσ-&αι καl τΟ &παρέγχυτος. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ ', σ. 49 «τον δε κρόκον εϊς κροκοφαvτον βαλmν εψε μετa 
του φα ρ μ άκου )) . 

'"Ανάγνω-&ι <,είς κροκύφαντον». Έν δΕ τόμ. ΙΔ', σ. 472 εlνε έκδεδο
μέvον «Κ ρ ο κ ο φ ά ν τ ι ο ν λαβιΟν οίον -θ-έλεις άπΩ κεφαλfiς γυναικός», άλλ' έν 
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τψ Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου (εν λέξει κ ρ ο κ ύ φ α ν τ ο ς) νομίζεται τυπογρα

φικΟv άμάρτημα dντl τοϋ «χροκύφαντον». 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 166 «σεσέλεως Μασαλεωτικοίi». Τόμ. ΙΔ', σ. 188, 293 
«σεσέλεως Μασσαλεωτικοίi». Τόμ. ς', σ. 282=CMG V 4, 2, σ. 124, 26 
« σέσελι δΕ τΟ Μασσαλεωτικόν ». 

~Εν τοίς προκειμένοις χωρίοις γραπτέον «Μ α σ σ α λ ι ω τ ι κ ο ίί » καl 

«Μασσαλιωτικόν>>, ώσπερ καl πανταχοϋ άλλαχοU παρι1. τψ Γαλφ·φ~ Οστις 

fιτο &δύνατ,ον να μη γινώσκτι τΟν όμαλώς εχ.οντα τύπον Μ α σ σ α λ ι ω τ ι κ Ο ς 

('ίδ. η\ γεγραμμένα fiπ' έμοϋ εν Β η.- neugr. J alιrb. τόμ. ς', σ. 234). Όρi1ώς 
δ Wellmann έξέδωκε παρa τψ Διοσκορίδη τόμ. Β', σ. 68 «δριμύrερον δε 

καl εύωδέστερον τοϋ Μ α σ σ α λ ι ω τ ι κ ο ίi » καl σ. 67 «σέσελι· τΟ μΕν Μ α σ
σαλιωτι.χΟν>> (καL 53RV «σέσελι ΜασσαλιωτικΟν») μετα της ύπο

σημειώσεως: <(μασσαλεωτικΟν (μασσαλιωτικΟν Ε) ROrib. ΕDί>>. 
eΩς δΕ γράφεται ουκ δρίtώς Μ α σ σ α λ ε ω τ ι κ Ο ς &ντl τοϋ Μ α σ σ α λ ι ω

τ ι κ ό ς, οϋτως &ντιστρόφως εlνε Εκδεδομένον παρd τ φ Γαληνφ τόμ. ΙΒ ', 
σ. 457 «σκεύη τα Ά λ εξ αν δ ρ ι ω τ ικd» &vτl τοϋ «Άλεξαν δ ρ ε ω τ ικά». 

Άρχιγ. παρa Γαλ. ΙΓ ', σ. 168 «εl δ' εύτονος ή φ/}ορa τών σιτίων 

γένοιτο~ .. εη τε ναυτοίεν, χλιαρψ ποτίσας άνάγκαζε Εξεράν, μέχρι πάν τΟ 

διέφi1ορον κα8αρισι'Jfί "· 
Γράφε «ναυτιι{)εν» &ντl τοϋ <<ναυτοίεV>> καl «τΟ διεφ{}ορΟς> 

&ντl τοίi «τΟ διέφ-&ορον», 

Άρχιγέν. παρa Γαλ. τόμ. ΙΓ ', σ. 168 «τά τε {Jκρα λιπαρa ψηλαφίq 1\ καl 
κατειλησί~ λεάνας». 

Γράφε «κ α τ ε ι λ η σ ε ι &. λ εάν α ς» άντl τοϋ «κατειλησίt:t λεάνας». 

Πρβ. σ. 169 «διακρατουμένων καl διαλεαινομένων τών ακρων>>, δ 

ούκ όρ-&ώς μεταφράζεται λατινιστl << deprel1ensis atque laevigatis extre
Initatibus», διότι τΟ διαλεαινομένων δΕν εlνε μετοχfι τοϋ ρημαι:ος 

δια-λεαίνω, &λλ& τοU δι-αλεαίνω. Τούτο δΕ συνωνυμεί τψ δια-

11άλπω καl διαi1ερμαίνω. Πρβ. Παϋλ. Αlγιν. CMG ΙΧ 1, σ. 126,11 
«τ& κώλα τρίβειν Lσχυρώς καl ftάλπειν καl διαδείν κτλ.». ~Ίσως δΕ γρα

,πτέον εl-νε έν τι{) χωρίφ τοίi ~Αρχιγένους καl «λ ι π α ρ f!: ψηλαφίψ>, του

τέστι ψηλαφίq μετά τινος λίπους η έλα ίου· πρβ. Άρετ. σ. 217 Κ. «ψ η λ α
φ ί11 συ ν λ ί π α 'ί μαλiΜσσειν». 

Άρχιγ. παρa Γαλ. τόμ. ΙΓ', 174 <δψαρίων δε καρίδες, &στακοί, 

κολύμβαιναι». 

Γράφε αολύβδαιναι» άντl τοϋ «κολύμβαιναι». Πρβ. Έπίχαρ 

μον παρ& τψ Ά"θηναίφ Γ Ί σ. 105 b καl ΆΗήναιον αύτόθι ~· Σημειωτέον δΕ 
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Ο:ι έν τΌ αύτίϊ σελίδι παρα τψ Γαληνψ εlνε έκδεδομένον καt «~ών δΕ Οστρα

κωδών μάλιστα μΕν κήρυκες, πορφύραι, χτένες, γλαϋκοι, σμαρίδες, βάλανοι». 

Άλλ' δ Κοραfjς εν τfi εκδόσει τών Ξενοκράτους και Γαληνοίi Περl τijς &πο 

τών ένύδρων ζψων τροφής σ. 115 Εγραψε «γ λ υ κ υ μ α ρ ί δ ε ς» άντl τοϋ 

«γ λ α ϋ κ ο ι, σ μ α ρ ί δ ε ς». Είνε δ' αί γλυκυμαρίδες δστράκια, περl ών ποιεί

ται λόγον δ Ξενοκράτης έν έδαφ. 43, 60 καl 61. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 275 «cΟσπερ καl tών &ρωματικών δνομαζομένων τ1Ίν 
νάρδον μόνην Ενέβαλεν ό Φίλων, οϋτως o'L κατ~ αύτΟν CJ.λλος CJ.λλο προσέ

-&εσαν ~ κτλ.». 

Γράφε <{&σπερ δΕτών &ρωματικών» καl «ot μετ~αύτΟν» &ντl τοίi 

«ot κ α τ~ α ύ τ ό V». Πρβ. Άέτ. Θ', σ. 348 <<cΟσπερ δ ε τών αρωματικών την 

vάρδον ένέβαλλεν (Ενέβαλεν) ό Φίλων, οϋτως ο[ μ ε τ' αi'!τον {Jλλος {Jλλο προ

σέitεσαν, κτλ.» καl ΙΒ', σ. 51 «οϋτω μΕν ό Φιλάγριος παρακελεύεται· τινfς 

δΕ τών μ ε τ' α ύ τ Ο ν προσέπλεξαν τfι γραφfi καl Οπίου». 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 285 «ή τοίi Σίγωνος κωλική>>, 

Πι-&ανόν μοι φαίνεται Οtι &ναγνωστέον είνε «1] (δ ι d) τοϋ σ ίγ ω ν ο ς 
κωλική», διότι έν rfi συνiJέσει toίi φαρμάκου γίνεται μνεία «σίνωνος 

Συριακού η Σπανοϋ». 

Γαλ. τόμ. ΙΓ ', σ. 298 «aρτου 'Αλεξανδρίνου ξηροϋ κεκαυμένου». 

Νομίζω Οτι άντl τοίί «α ρ του» &ναγνωστέον εlνε <<χάρτου». Πολλάκις, 

εν συν&έσεσι φαρμάκων μνημονεύεται ό κεκαυμένος χάρτης, οίον έν τφ αύτψ 

τόμφ τοϋ Γαληνοϋ σ. 296, 297, 298, 299, 300, 315, τόμ. ΙΒ', σ. 382, παρa 
τψ Όρειβασίφ τόμ. Β', σ. 218 κλπ. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ.', σ. 314 «&ναγκαίον &ναγράφειν σκευασία; παρd Νικο
δημου τοϋ εν· ~Ρώμη εύαφίου». 

Ίσως γραπτέον « .. τοϋ έν 'Ρώμη (lατρεύσαντος) ε~αφείς". 'Ίδ. 

παρατ!]ρ. εlς Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 347. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 319 «ΠΟιεί δε καl λαγωοϋ ορχις έπιζεννύμενος ο'ίνφ 

εύώδει, είτα πινόμενος». 

Γραπτέον «άποζεννύ μεν ο ς ο'ίνφ ε~ώδει, κλπ.». Πρβ. Διοσκ. ΑΊ 
125 «&ποζεννύμενον έν ο'ίνφ καl πινόμενον». Σω-ραν. CMG IV, 
σ. 38, 16 «ϋσσωπον δι' fiδρομέλιτος d Π Ο ζ ε σ/} ε ν> κα\ σ. 100, 29 «Καi1άπερ 
τον εξ ϋδατος χόνδρον η τον δια μελικράτου μετρίως & π ο ζ ε σ 8 έ ν τ ο ς (δ 
Rose δρ8ώς: &ποζεσ8έντα)». Παϋλ. Aly. Α', 22 «έγχέαι δε ~λαιον άπεζε
σμένον> (ό κώδ. F: επεζεσμένον). 'Ίδ. και Θησαυρον τοϋ Στεφάνου· 

Εν λ. ά π ο ζ έ ν ν υ μ ι και πρβ. καl & π ό ζ ε μ α. 
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Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 320 «ώς όράν τοϋ ύγροϋ καl ψυχροί) έν έαυτοίς σπέρ-

ματος καταψύχονως τΟ πάν σώμα». 

Ά ναγνωστέον <<ω σ π ε ρ α ν τού ύγρου καl ψυ~ροU έν α~ τ α ί ς σπέρ
ματος καταψύχοντος τΟ πάν σώμα», η {(ώ ς α ν τοϋ ύγροϋ κτλ•>, διότι -ι-) σύν

ταξ~ς του ό ρ ά ν μετ α γηικfjς πτώσεως είνε άνελλήνισrος. το ω σ π ε ρ α ν καl 

τΟ ώ ς α ν καl η) δS σ π ε ρ α ν ε 'ί άπαντώσι καl μετι:Χ γενικfίς μετοχfjς &πολύ

του, οϊον Δημοσδ. σ. 411 «δ.Sσ-θ' €'καστον, ffiσπερ Ο. ν παρεστηκότος 

αfηοϋ». Γαλ. τόμ. ς', σ. 632=Cl\fG ν 4, 2, σ. 160,6 «00ς αν τών φύσεων 
άδιδάκτως αίρου μένων τα ο"ικεία». Άριστείδ. τόμ. Β', σ. 227, 21 
«ό.Sσπερ αν εί καl στάσεως ο{; σης». 

Γαλ. τόμ. ΙΓ Ί 343 «δύναμις -&αυμαστ:i] πρΟς α βούλει κατατρfjσαι, 

διαλίiσαι, Εξισώσαι». 

'Ίσως &.ντl τ:οϋ «Ε ξ ι σ ώ σ α ι'> (adaequare) &ναγνωστέον είνε <<έξι π ώ
σαι». Εϊνε δΕ σύνηΗες τοϊς Lατ:ροίς τΟ έξιπούν, δ Ενίοτε εύρίσκεται Εν 

άντιγράφοις μεταβεβλημένον καl είς ε κ σ η π ο ϋ" i) έ ξ υ π ο ϋ ν 11 ε ξ υ π ε ί ν. 
"Ιδ. Χ. Χαριτωνίδην έν τΌ ΆΗην~ τόμ. ΚΑ', σ. 435 καl τιΧ ύπ' έμσϋ 
γεγραμμένα έv Adnot. σ. 37. ~Απαντq: δΕ παρα τοίς ίατροίς καl τΟ έπί

{}·ετον έξι.πωτικός. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', 347 «πσιΊlσαντες άφέστατον μάλαγμα)), 
Γρ. «εϋαφέστατον μάλαγμα». Πρβ. σ. 341 «Εως Civ εύαφέστε

ρον ('ίσως γραπτέον ευαφέστατον) τΟ φάρμακον γένηται» καl σ. 355 
«&στε ευ αφ Ες' είναι κατάπλασμα». ~Αέτ. IC', σ. 66,2 «Πανάκεια μέλαινα 

ευ α φεσ τ ά τ ως σκευαζομένη ». 

Γαλ. τόμ. ΙΓ ', σ. 4 76 «l) δ' ύφισταμένη τοίς η) ν πευκίνην Qητίνην 

περιέχουσι κεραμείοις ύγρU. Qητίνη >>. 
Γράφε «Κ-ε ραμί ο ι ς». Γραπτέον δΕ και έν τόμ. Ι Ί σ. 835 «Και Σικελοϋ 

του &μιναίου τοϋ Εν τοίς μεγάλοις κεραμίοις» άντι του «κεραμείοις.>> 
κα'ι Εν CMG ν 4, 2, σ. 129,13 «τl1v Εκ τών κεραμίωv μιγνύναι πιτυ'ίνην» 

&vτl τοϋ Εκδεδομένου <<Εκ τ&ν κεραμείων>>. "Ίσως δΕ μεταβλητέον καl τΟ 
εν τόμ. ΙΒΊ σ. 457 (Ιτα τιί>ν κεραμίδων Οστρακα» είς τΟ «τα τών κερα

μίων Οσι·ρακα». 

"Ηρας παρU. Γ.αλ. τόμ. ΙΓ ', σ. 766 «&νιεμένη δΕ σl•ν Qοδίνφ πυοποιεί 

και άνακα-&αίρει tll κηρωτfi διεκλυ8είσ'Ι.] είς επούλωσιν». 

Άνάγvωι9ι «καl άνακαθαίρει [τfi] κηρωτfι διεκλυ-&·είσα είς Επούλω~ 

σιν». Πρβ. σ. 766 «πληροUσα καl Επουλοϋσα Εκλυ-&είσα μετα κηρωτfjς>>. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 800 «δια τών ίτεών άρμόζουσα πρΟς τα Εναιμα». 

Γραπτέον «πρΟς τα Εναιμα (τραύμα τα)>>, ώς φέρεται πaρcl τψ ~Αετίφ 

ΙΕ', σ. 46 «κατά τε τίί:Ίν εναίμων τραυμιίτων>>. 
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Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 815 <ποιεί (δηλ. ή Κυζικηνiι ~μπλαστρος) καl προς 

καρκινώδεzς σκληρίας, λιποίiργα καl Εφ" cbν ούκ εστι σμιλίφ χρήσασ-&αι κτλ.». 

Παρ& τψ ~Αετίψ ΙΕ ', σ. 62, δπου ώσαύτως ό λόγος εΙνε περl τfiς Κυζι

κηνfiς Εμπλάστρου, έξέδωκεv ό ΖερβΟ; <<ποιεί πρΟς καρκινώδεις διαflέσεις, 

αίμορραγίας καl Εφ' ών οUκ εστι σμίλη χρήσασitαι κτλ.~, ύποσημειοϋται δέ: 

«λιπορραγίας» &ντl «αίμορραγίας» Β. λοιποίς ;r.al έφ" ών ΦV\Τ. λιπούργι κα'ι 

έφ' ών Α. ήμ(ετέρα) διόρ&(ωσις) «αίμορραγίας» Ζ.». Πάντως η :rαρa τψ 

Γαληνψ yραφη λ ι π ο ϋ ρ γ α δf:ν εχει ύγιώς, ούκ όρ8·ώς δέ, ώς νομίζω, εγρα

ψεν δ Ζερβος παρa τ ψ Άετίφ α ί μ ο ρ ρ αγία ς, ε'ι καl δ κώδ. Α. ~χει την 

γραφi]ν λ ι πού ρ γ ι, έξ Υjς δύναταί τις να εϋρη τΟ όρ{}όν. Κατ α την έμi]ν 

γνώμην γραπτέον είνε παρά τε τφ Γαληνφ καi τφ 'Αετtφ « ... ύ π ο υ ρ γ ε ί 

καl έφ' ών ούκ Εστι σμιλίφ (σμίλι1 Άετ.) χρήσασ-&αι». ~Εν τψ Θησαυρψ τοϋ 

Στεφάνου έv λ. ~π ου ρ γ έ ω είνε γεγραμμένα καl τάδε: 'Hippocr. p. 493, 16: 
ην μη δύνηται τfι κα,9·άρσει ύπουργέειν· et 17: «ην σοι τα τfjς κοιλίης τής κάτω 

καλώς Uπουργέτl' p. 4, 51: τοίς κάμνουσι τα προστασσόμενα ύπ.». Πρβ. καl 
"Αρετ. σ. 215 Κ. «τόδε γUρ ετι Ες κατάποσιν ύπουργέει». Γραπτέον δ~ ετι καl 
Εν τόμ. ΙΓ' τοϋ Γαληνού σ. 525 «καl τύλους Εκκόπτουσα καl τUς ύ π ο υ ρ

γίας κατορ-&οϋσα» &ντl τοϋ tλειπουργίας». Πρβ. ΘησαυρΟν tοίί Στε

φάνου έν λ. ύπουρ'γία. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 524 {<καδμείας κεκαυμένης καl ο'ίνφ κατεσκευασμένης», 

~Αναγνωστέον «και ο'ίνφ κατεσβεσμένης». Π(.)β. τόμ. ΙΒ', σ. 732 

«κατασβεννύομεν την καδμείαν ο'ίνψ Ίταλικψ», Παρα δε τψ Όρει· 

βασίφ Συν. προς Εvστ. Γ Ό 3 (CMG VI 3, σ. 61, 16) έξέδωκεν ι\ Raeder 
«καδμείας κεκαυμένης καl ο'ίνφ κατεσκευασμένης», εί καl ό κώδιξ Α 

Εχει τi}ν δρΒην γραφfιν «κατεσβεσμένης», ητις Εγένετο δεκτη ύπΟ του 

Dareωberg. Πρβ. Ι!τι καl Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 753 <καδμείας κεκαυμέ••ης καl 

πεπλυμένης ο'ίνφ 'Ιταλικψ, τουτέστι κατεσβεσμένης» καl σ. 763 
«καδμείας κεκαυμένης καl πεπλυμένης καl ο ϊ ν φ ~Ιταλικψ κ α τ ε σ β εσμέ

νη ς>) καl σ. 733 «Καδμείας .. λί-θου αίματίτου .. τU ξηρα κόπτεται .. καi 

δπτάται.. καl ο 'ί ν φ κ α τ ασβέ ν ν υ τ α ι» καl «τ <Ι μεταλλικι:Χ .. καίεται .. 
επειτα ο 'ί ν φ κ α τ ασβέ ν ν υ τ α ι» κα'ι σ. 728 «εί{}' δταν διάπυροι γενη-θώσιν 

(γένωνται) ο\. λίδοι.. σ β ε ν ν ύ ε ι ν ο t ν φ ΦαλερίΙψ.. είτα πάλιν ε!ς το 

χuτρίδιον Εμβάλλοντας Εκ τρίτου καίειν, κάπειδΟ.ν διάΠυρος ό λΗtος γένηται, 

σβεννύειν αύ&ις μέλιτι Άττικψ» καl σ. 751 "καδμείας κεκαυμένης καt 

έ σ β εσμέ ν η ς γάλακτι αϊγείφ• καl σ. 769 «καδμείας κεκαυμένης καl γάλα-
, β ' ' 734 ' ' \ ., κτι ε σ ε σ μ ε ν η ς» και σ. «σtιμμεως κεκαυμενου και ο ι ν φ κ α τ ε .. 

σ β εσμέ ν ο υ» καi σ. 764 «στίμμεως κεκαυμένου καi γάλακτι κ α τ ε σ β ε
σμένου». "Αέτ. ΙςΊ σ. 63, 13 «καδμεία τρiς κεχαυμένη καl Εσβεσμένη 

Qοδίνφιι, Παϋλ. Αίγ. CMG ΙΧ 2, σ. ;337, 16 «η'ιν δΕ καδμείαν δεϊ καύσαντα 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕ!ΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΩΟΥΔΩΝ, f-ι:ος; ~-, :11 
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γάλακτι σ β ε ν ν ύ ε ι ν» καl σ. 325,4 «κηκίδος κεκαυμέvης καl έ σ β ε σ μ 'έ ν η ς 
ο 'ί ν φ» καl σ. 345,7 κέξ. «λί&συ Φρυγίου .. καυ&έντος .. καl σ β ε σ{} έ ν τ ο ς 
βουτύρφ .. είτα πάλιν όμσίως καυ&έντος καl σ β ε σ& έ ν·τ ο ς ο'ίνφ Φαλερινψ 
(Φαλερίvφ) κ&κ τρίτου καυ&·έντος καl σ β ε σ 11· έ ν τ ο ς μέλι τι». 

Δαμοκρ. παρa Γαλ. τόμ. ΙΓ '.. σ. 919 «{!ίζα δέ εστιν ή καλη 'l Κρητικi] 

τΟ πριί>τον, είτα Κιλίκιος παλαιού ! τε Ελαίου μνας κτλ.». 
~Εν τΌ έχδόσει τοϋ Didot σ. 107 είνε γεγραμμένον χάριν τοϋ μέτρου 

«fJ ίζη» καl «Π α λ α ι ο τ άτ ο υ>> καl «τ' έλα ίου». ~ΕγcΟ δf: νομίζω Οτι μετα
γραπτέοι εlνε ο1 στίχοι ώδε: "Q ίζ η (11: ριζών) δέ εστιν η καλfι 'l Κρη

τικiι j τΟ πρώτον, ε ί {}~ ή Κιλίκιος· π α λ α ι τ ά τ ο υ I τ~ Ελαίου κτλ>>. Είνε 

δΕ άνάγκη να γραφϊ] «ε ί {}' ή Κιλίκιος», διότι ό Δαμοκριiτης λέγει πρότερον 

«ή καλi] ή Κρητική»' οϋτω δ~ Εχοντος τοίi στίχου «τΟ πρώτον κτλ.», ό τρίτος 

ποiις είνε δάκτυλος, ώς καΙ. πολλαχοϋ παρ& τψ Δαμοκράτει, οίον σ. 107,36 
Did. «πάντων έπιμελώς πάλιν &πόσταξον βραχU» καl 55 «χαμαιλέοντος μέλα
νος Ογδοον 'μέρος» κλπ. Παντl δ~ είνε φανερΟν Οτι οUτε τΟ «Π α λ α ι ο ϋ» 

οUτε τΟ «π α λ α ι ο τ ά τ ο υ» ευαρμοσrεί τδ) μέτρφ, άλλα μόνο.ν τΟ ~π α λ α ι

τ ά τ ο υ». ~Η δΕ διόρ&ωσις ρ ί ζ η άντl τοϋ ρίζα~ δύναται να τύχη άποδοχfjς, 

διότι και παρ& Μαρκέλλφ τιj\ Σιδήτη Ίατρ. περι tχil. σ. 170,89 Did. φέρε

ται <'έξελάσεις, ρ ί ζ η ν δδυνηφόρον &μφιχαράσσων>>. 

Δαμοκρ. παρ& Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 944 «λίαν &γαθi] διαφοροίiσα 

χοιράδας». 

Έν τjj Διδοτείφ έκδόσει σ. 110,65 &νrι rοϋ δ ι α φ ο ρ ο ϋ σ α εγράφη 

χάριν τοϋ μέτρου δ ι α π φ ο ρ ο ίJ σ α! ΆλλU. τΟ μέτρον κατ~ έμΕ &ποκα&ίστα

ται, Ciν προστε-&ii ό σύνδεσμος (κ α l) πρΟ του δ ι α φ ο ρ ο υ σ α, τουτέστι 

"λίαν &γαθi] (κ α ι) διαφοροϋσα χοιράδας,. Πρβ. Δαμοκρ. σ. 103,55 κεξ. 

Did. 4:Καl τούτο εiJιϊ)δές τε κ α l τUς fiπατος j α ί ρ ο ν διαθ·έσεις κτ/1.». 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 953 «τα μΕν ούν οϋτως άσ{}ενfj μαλακτικd καl τ&ς 

μικρ&ς {}εραπεύει φλεγμονάς τα δε τούτων άτονώτερα τ&ς Ciνευ φλεγμονfjς 

βραχείας σκληρότητας. τ& δ~ Ετι τούτων ίσχυρότερα κτλ.». 

'Ό νοίiς τού χωρίου άπαιτεϊ να γραφίϊ «τ& δε τούτων ε ύ τ ο ν ώ τ ε ρ α» 

(δρ&ώς μεταφράζεται λατινιστl veΊιeιnenti01·a). Συχνη έν τοίς άντιγράφοις 

είνε 1i σύγχυσις τοϋ στοιχείύυ Α και τijς διq:iJόγγου ΕΥ. Έν τiρ Θ' λόγφ 

τοίi 'Αετίου σ. 309,16 εξέδωκεν ό Ζερβος .,χρi] τοίνυν τοiJς τοιούtους 

άπεψίας μεν άκριβώς προνοεϊσ&αι», άλλ~ έγc1 Εγραψα «εύπεψίας 

μεν & κ ρ ι β ο ϋ ς προν.οείσilαι,, παραβαλwν Γα),, τόμ. Η~; σ. 340. 'Ωσαύ
τως δΕ καl έν σ. 325, 1-7 ,&ντl- τσϊi -«ά π ε ψ ία ς προνοητέον» προέτεινα να 

γραφn «Ε~ π ε ψ ία ς προνοητέον> ('ίδ. Β υ ζ α ν τ ί δ α τόμ. Β', σ. 526 και 
529). 'Εν δΕ σ. 356,27 άντl του «ι:. Ο) α κ ρ ά τ φ Vδατι» Εγραψα «τι{> ε ύ κ ρ ά τ φ 

' ' 
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ϋδατι» (Β,; ζ. τόμ. Β', σ. l>32). 'Εν δε τιj\ Ι;-' λόγφ τοu -α~τοu σ. 133,8 Ζερβ. 
φέρεται~ <: ... αλλος πεσσΟς μαλακτικΟς έ π ι τ ε τ α γ μ έ ν ο ςJ>, άλλ' ούδαμώς &μφι
βάλλω δ τι 11 γνησία γραφη είνε <'-Ciλλος πεσσΟς μαλακτικΟς έ π ι τ ευ γ μέ-νος>>. 
Πρβ. Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 789 «Πτολεμαίου γνωρίμου φάρμακον επιτετευ

γμένον» καl σ. 830 «"Ανδρωνος φάρμακον Επιτετευγμένον» καl 

σ. 845 « μάννη φάρμακον έ π ι τ ε τ ε υ γ μ έ ν σ ν» καl σ. 781 καl 783. Τόμ. 
ΙΔΊ σ. 171 t:Κλαυδίου ~Απολλωνίου φάρμακον έπιτετευγμένον λυσ

σοδήκτοις» καl σ. 17 4 « βασιλικη πρΟς λυσσοδήκτους φάρμακον έ π ι τ ε τ ε υ

γ μένον» καl σ. 176 «άνώδυνον φάρμακον έπιτετευγμένον» καΙ. σ.179 
«~Αραβά Θηβαίου έπιτετευγμένον φάρμακον» καl σ. 187 «Δωρο-θέου 

φάρμακον έπιτετευγμένον» κτλ. Άέι. ΙΕ', σ. 63,10 «φάρμακον έπιτε

τευγμένον πρΟς τοUς νεοτρώτοuς>> καt σ. 116,22 «Ciλλη έπισπαστικη ... 
φάρμακον έπιτετευγμένον» καl σ. 124,6 «πυοποιόν, χαλαστικΟν Επιτε· 
τευγμένον» καΙ. σ. 130,5 <{φάρμακον λευχΟν έπιτετευγμένον», κτλ. 

Πρβ. και παραrήρ. ε!ς Άέr. Ι ς', σ. 13,18 και τα γεγρrψμένα ~π' εμοu εν 
τjj «'Ailηνq'» τόμ. ΙΗ' (1906) σ. 233-4. 

Γαλ. ΙΓ', σ. 10t9 <<άλώ\' ρυπαρών, τουτέστιν αύτfjς τfjς γfίς λίτραν α'». 

Νομίζω Οτι γραπτέον είνε «άλών ρυπαρC)ν, τουτέστιν αύτii τfi γfι». 

Οϋτω δ' Ιiγραψα και παρ& τiρ Άετίφ ΙΒ ', σ. 93,11 εν Adnot. σ. 14. 

Γαλ. tόμ. ΙΓ', σ. 1021 «ταύτη τii σχευασίι;ι χρηστέον επι τjj Σαβερ
νίφ Ούάλεντι σκευασ-Εtείση ποδάρκη». 

Άντl τοu ποδάρκ!J γράφε ποδαγρικfi. Πρβ. Παuλ. Αtγιν. Ζ', 
11,59 «ΠΟδαγρικα βοη{}Ίlματα» κα{ «Υι δια ΚΟραλλίου ποδαγρικη» καt 

«{J του .Άγαπηrοϊl ποδαγρ~κi]» καl «1) Πρόκλου ποδαγρικi]» καl 13, 
22 «ξηρίον το ψίλωθρον ποδαγρικόν». Όρειβ. CMG VI 3, σ. 95, 12 
«(τροχίσκος) ποδαγρικΟς ό Πρόκλου» .. ~lστέον δ' Οτι Εν τψ αύτψ χωρίφ 

τοϋ Γαληνοϋ καl Εν σ. 1027 &vτl του Σαβερνίφ καl ~Αβουρνίφ Ούά
λενrι &νεγνώσθη Άβουρίφ 0~. ('ίδ.Pauly Realenc. 2 _fv λ. AIJurius). 

Γάλ. τόμ. ΙΓ ', σ. 1042 «δύναμιν δ' Εχει -3ερμαντικ1}~;, μαλακτικ1lν, &νε
κτικήν». 

'Αντl του άνεκτικην άναγνωστέον άνετικΊ]ν, ως λέγει ό Γαλ. αύτό-8-ι 

σ. 1041 «γλεύκινον δ·ύναμιν Εχει -θερμαντικ1Ίν, άνετικήν». Πρβ. Σωραν. 

CMG VI σ. 56,6 <<κtιταπλάσμασιν τοίς άνεrικοίς». σ. 103, 12 «ό. δια μυελών 
καl στεάτων καl σπερμάτων άνετικών». σ. 108,4 <<δια κλυσ;ηρος άνετιχοϋ)). 
σ. 111,15 «τοίς άvετικοίς έγκα{Ησμασιν». σ. 114,17 <<δι~ έγχυματιqμών άνε

τικίδv» κ(ιl 25 «τd &νετικώτερά προσάξομεν». σ. 117,25 <<έγχυματισ.μσU.ς 
πραϋντικούς, &νετικούς>). σ. 126, 22 «δι& τών άνετικών συνεργητέον». Άέτ. 

Θ', σ. 307, 26 « (Εμπλαστρος) άνετικ1Ί, διαχυτικ1l ». I ς', 116, 2 « Εγχιψατισμοl 
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παραλαμβανέσ&ωσαν άνετικοl» και 10 <<τα άνετικώτερα» προσάγομεν~. 
σ. 124,14 (;διιΧ κλυστfιρος &νετικοϋ.» σ. 132,7 «·ή διΟ: ψιχών άνετικij» κλπ. 

Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 1045 ''l δε σπά&η &πομασσέσ&ω έπιμελώς, Υνα μη 
τΟ προσμείναν δξϋσαν βλάπτn τΟ φάρμακον, πάλιν καταftείσης τfις σπάflης». 

Ούχl «Καταftείσης» άλλd «κα-&ε-&είσης» είνε ή άλη1hΊς γραφή. 
'Αναγνωστέον δε καl τόμ. ΙΔ ', σ. 251 «τοϋ δακτύλου ε!ς ψυχρον ϋδωρ 
κα{}εftέντος» &vτi τoii <<κατατε\Jέντος». (Πρβ. Κ. Κόντον Sv tcfι Λογίφ 
•ΕρμίJ τόμ. Ε', σ. 176 κα\ τiι. fJπ' έμοϋ γεγραμμένα έν Adnot. σ. 39-40). 
Το δε εν σ. 1045 δξϋσαν εlνε κακη yραφη &vτl τοϋ δξίσαν, ω; παρετή
ρησεν ό Lobeck ε!ς Φρύv.' σ. 210. Γραπτέον δε καl παρ<'< τψ Άετίφ rς', 
σ. 127,27 «ζύμην ... μη δtικυίαν» καl σ. 132,1 «ζύμης δξικυίας» &ντl 
τοϋ δξυκυίαν και δξυκυίας. 

Γαλ. τόμ. ΙΔ Ί 16 «0 τε εν Νεαπόλει κατα τους ύποκειμένους αύτij 
λόφους, ~Αμιναίος μf:ν Ονομαζόμενος κτέ.». 

co λόγος έίνε περl τοϋ εν Νέιt πόλει η Νεαπόλει γινομένου ο'ίνου, οίι 
ποιείται μνείαν ό ΓαληνΟς καl έν τόμ. Ι', σ. 833 ι: Ο τε Νεαπολίτης ό ~Αμι
ναίος έv τοίς περl Νεάπολιν χωρίοις γινόμεv~ς, ωστε καl δνομάζουσιν οϋτως 
αlιτΟν» καl έv τόμ. ςΊ σ. 806 c<καl περl Νέαν δΕ πόλιν ό κατα τΟν ύπερ
κείμενον αύτης λόφον ~Αμιναίος». Έπειδη δ' έν τψδε τψ χωρίφ ό ΓαληνΟς 
λέγει «κατ& τΟν Vπερκείμ,ενον αύτή ς λόφον»,1'ομίζω On καlέν τόμ. ΙΔΊ 
σ. 16 δέον εlνε να γραφίj «Ο τε έν Νεαπόλει κατα τοUς ύπερκειμένους 
α~τijς λόφους κτέ.». f!ρβ. τaς έμaς Adnot. π. 62. 

Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 22 ψέλι μεν οuν πάντως έμβλητέον εστl το κάλλι
σrον ταϊς άντιδότσις ~Υμ1lττιον η Θάσιον η πάντως γε ~Αττικόν· εί δΕ άπο
ροίμέν ποτε αύτοϋ, τοϋ εν ταίς Κυκλάσι νήσοις γινομένου, δτί περ Ciν όμοιό
τατον Ώ τοϋtο (τούτψ)>) και σ.28 «Οντος γαρ '&παντος του καrα την Άττικfιν 
καλοii, τούτου πάλιν αύτοϋ τΟ cΥμ1lττιόν έστι κάλλιστον, είr" έπ~ αlιτψ τΟ 
Θάσιον. οϋrως ο-δν καl τών ο'ίγων πολλών Οvτων τι:Ον έν Λέσβφ γενομένων 
(γρ. γεννωμένων)". Ιίριστος δέ εστιν < ό) fV Έρεσσψ γεννώμενος τοιοϋτος, 
είτα δεύτερος δ έν Μη{}ύμνη καl τρίtος ό έν Μυτ.ιλήνυ)). 

'Εν &μφοτέροις τοίς χωρίοις εκ τώv συμφραζομένων είνε πρόδηλον δτι 
ό ΓαληΥΟς λέγει δτι παν τΟ έ\' τfι Άττική γινόμενον μέλι είνε καλόν, άλλd 
κάλλιστον μεν είνε το Ύμήττιον, Ιiπειτα δε το &λλαχόilεν τijς Άττικijς, 
ώσπερ κα'ι Εκ τών Εν τfι Λέσβφ γεννωμένων ο'ίνων άριστος μεν είνε ό έν 
'Ερεσσψ, δεύτερος δ' ό έv Μηι'1ύμν1] καΙ τρίτος ό εv Μυτιλή''ll· Παραγγέλ
λει δ8 ό Γαληνος νa εμβάλληται ε!ς τaς &ντιδότοuς μέλι πάντως Άττικόν, 
έν άπορίς,t δΕ αύτοϋ 1 τΟ έν ταίς Κυκλάσι νήσοις γινόμενον η Ιlλλο καλΟν 
μέλιJ οίον τΟ 'Ισι~·μιακΟν κτλ. Τούτων δ. οϋrως Εχόντων, ούδένα νοϋν Εκει 
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έν άμrpΌτέροις τοίς χωρίοις τού Γαληνοϋ τΟ Θ ά σ ι ο ν, διότι ή Θάσος δΕν 

ljτo τόπο'ς τijς Άττικijς. Ώσαύτως δε καl παρa τψ Όρειβασίφ Β', 62 (CMG 
VI J, σ. 60, 15 κέξ.) παραλαβό"τι /;κ τοίί Γαληνοίί φέρεται «τοιοϋτον δ' 

έστl τό τε cy μΊlττων κσl Θάσrον και δ λ ω ς τ ο Ά τ τ ι κ ό ν· με-&~ δ τΟ άπΟ 

τών νήσων τών Κυκλάδων κτλ.». ΦανερΟν δΕ γίνεrαι παντl γινώσχοντι τfιν 

~Ελληνικην γλώσσαν δτι καl παρU τψ ·ορειβασίφ, ώς εl1·ε έχδεδομέ,·ον τΟ 

χωρίον, τΟ cyμηττιον καl τΟ Θάσιον λέγεrαι ΆttιχΟν μέλι, άλλ' δτι ή γραφ1l 

Θ ά σ ι ο ν δΕν Εχει ύγιώς. ~Απορίας δ~ Ciξιον φαίνεταί μοι δ τι καl δ νέος 

έκδόrη:; τοϋ Όρειβασίου Raeder δΕν ΊΊδυν1litη να άποκαταστήση την δρ1J1lν 

γραφή ν, εί καΊ ύποσημειοUται τάδε: «Θιάσιον codd.: cοπ. Dr e C 2 )), του

τέσrιν δη οί κώδικες ίtχουσι την γραφην Θ ι ά σ ι ο ν, ό δΕ Dareιnbel'g· διώρ

{)ωσε γράψας'Θάσιον Εν τψ μνημονευι'1έντι χωρfφ τοίί Όρε>βασίου. Άλλ' 

έκ rfjς γραφιlς Θ ι ά σ ι ο ν εlικόλως δύναται να εύρεδfl ή γνησία Θ ρ ι ά σ ι ο ν, 

' δ' ' β ') ' Θ ' 'i 'Α ' ·ο" ' • εινε αναμφι ο ~ως το ""ριασων με ,ι τ τ ι κ ο ν. υ εν γραπτεον εινε, &ν 

μι'J σφάλλωμαι, παρι1 τψ Γαληνψ τόμ. ΙΔ', σ. 22 «eΥμήττιον η Θριάσιοv 
11 πάντως γε ~Αττικόν)) καl σ. 28 « .. τΟ ~y μ1lττιόν €στι Υ-άλλιστον, είτ~ έπ" 

πUrψ τΟ Θριάσιον>) καi σ. 12 <<tO γο'Vν άπΟ Κνίδου κά/,λιστον μέλι φαι

νόμενον ... ώς έγγlις είναι τ ψ Θ ρ ι α σ ί φ τε καl (τ ψ) cy μηrrίφ» (άντl τoii 

Θασίφ τε). κα'ι παρα τψ Όρειβασίφ Β', 62 «tοιοϋτον δ~ έστl τότε 

Ύ μ1lrτιον καi (τ Ο) Θριάσιο ν κα'ι δλως τΟ ~Α rτικόν». Ώς δΕ τΟ Θριάσιον 

έκπεσόνrος τοϋ γράμματος Ρ Εγένετο Θάσιον, οϋτω καl έν συν-θ-έσει ξηροϊi 

φαρμάκου του ~Ανδρομάχου τινfς μΕv γραφαl είχοv <<δ σ τ ρέω ν κεκαυμέ

νων>), τινΕς δε «δ στ έ ω ν κεκαυμένων» ('ίδ. Γαλ. τόμ. rr Ί σ. 728). Σημειω
τέον δε δτ• ό 'Ροϋφος λέγει παρa τψ Όρειβασίφ Β', 63 (CMG VI 1, 
σ. 61, 6 κέξ.) c<έπαινείται δε μέλι τΟ έκ τfjς ~Αττικής καί έστιν ένδοξόrατογ 

δοκεί δ' ούv τ άλλα πrίνrα μη δΕν είναι πρΟς τοίiτο· έγιΟ δ' ούδΕ τΟ έv{}ένδε 

&παν έπαινιί>, ήγοϋμαι~δΕ καl έτέρωιιrι είναι διαφέρον άρεταίς αUτίκα τΟ έκ 

Μ α ρ α{} <'ϋ ν ο ς κάκισrον, οUχ &στε rψ cy μηττίφ παραβάλλεσ-&αι (roiiτo 

γάρ έστι τΟ κάλλιστον), άλλ~ cΟσrε καl έτέρου λείπεσi}αι· κακΟν δΕ καl τΟ 

Μ ι λ ή σ ι ο ν καl το Ά φ ί δ ν η {}ε ν καl το εκ Σ ι κ ε λ ί α ς. &γαiJΟν δ' Εξ ω 

τη ς Ά τ τ ικij ς τότε Χίον καi τΟ Σύρων καl τΟ Κύ"θ·vιον καi τΟ Σίφνιον 

κα'ι πολλαχό"θεv Cίλλο-δεv τών Κυκλάδων νήσων καl ΣικελΟν τΟ Λιλυβαίον 

καl ΚρηrικΟν καl τοϋ Βοιωτίου τΟ πρΟς nJ Οlχαλίφ). ΠροφανΕς τυγχάνει 

δν δrι δ "Ροϋφος λέγων περi τoii Εκ ηϊς Άττικfjς μέλιτος μνημονεύει τΟ 

"Υμήrrιον, τΟ έκ Μαρα-8ώνος, τΟ Μιλήσιον, τΟ ~Αφίδ\'η{}εv, καl τΟ έκ Σικε

λίας, εξω δΕ της Άττικfις καλΟν μέλι /,έγει δτι είνε τΟ Χίον, rO Σύρων, τΟ 

Κύ3νιον, τΟ Σίφvων χαl τΟ πολλαχό13εν Ciλλο-θεν τών Κυκλάδων VΊlσων, τΟ 

έκ τflς Σικε~ιίας Λ!λυβαίον, τΟ ΚρητιχΟν καl fκ τοίi Βοιωτίου τΟ πρΟς τίJ 
Οίχαλίςι γινόμενον. ~Ο δΕ Raeder έν τfi έκδόσει τοίi ~Ορειβασίου ούδΕν 

σημειοϋται περL τfις γραφής Μ ι λ ή σ ι ο ν, έπειδη δΕν ύπώπτευσεν δ τι ϋ.λλο 
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τι η Μιλ1iσιον μέλι δύναται να νofi ό ~ΡοϊJφος λέγων περl τοϋ έκ rfiς ~Αττι

κης μέλιτος. Πάντως δ' ό ~Ροϋφος ποιε1ται μνείαν τοϋ Εκ Μελίτης, δ1lμου 

τijς Άτηκfiς, μέλιτος, 1i δε γραφ1) Μι.λ1lσιον είνε ήμαρηιμένη. ΤΟ δΕ «Εκ 

Σικελία ς» δΕν είνε τΟ Εκ τfjς ν1lσου Σικελία;, άλλα τΟ Εκ τοϋ παρα ηΧς 

'Αθ-ήνα; λόφου, Οσrις χαλείται ώσαύτως Σικελία. Μέλι δ' έκ τiϊς ηiσου Σικε

λίας μνημονεύει, ώς Sχει ή Εκδοσις τοϋ Raeder, τΟ Λ ιλυ βαίον. ~Αλλ" ό 

cΡοϋφος Εγραψεν «cΥβλαίnν» καl ούχl «Λιλυβα'ίονn (ό H.aeder ύπο

σημειοuται: uβδαίον C: uβλαίον Α 2 C2 Dg). Όρi!iος δ' ό Dareιnberg 

έξέδωκε «καl ΣικελΟν τΟ cy βλαίον», διότι τοϊiτο τΟ μέλι _ήτο Εκ τών καλώV. 
CO Στράβων λέγει ςΊ σ. 267 «αί μΕν ofi\• πόλεις ούκέτ' εlσί· τΟ δΕ τfις 

"Υβλης ονομα συμμένει δια τΊ'ιν &ρετην τοu Ύβλαίου μέλιτος>. Έν δε τοίς 

Γεωπονικοίς ΙΕ ', 7 κείται «Cίριστοv μέλι τό Άττικιlν καl τοt Άττικοίί τΟ 
cy μήττιον, καλΟν δΕ καl τΟ γινόμενον Εν ταίς η]σοις1 τοϋ δ8 Σικελικοϋ τΟ 

τΟ ~Υβλαίον κτλ.». Παρά δΕ τψ Γαληνψ ΙΔ 1, σ. 22 &παντ<7 «γίνεται δ8 κατd: 
τΟν Ίσ&μΟν μέλι άγαitόν, καl καλείταί γε τοϊiτο ~ΙσitμιακΟν ίδίως άπΟ τοϋ 

χωρίου, κα.fl-άπερ καl Τ01Jβρεον καl αUτΟ την έπωνυμίαν fχον». ~Αλλ~ ό 

Κόντος εν <0 Λογίφ Έρμfi τόμ. Ε', σ. 173 ε'!κασεν δrι ό Γαληνος Ι!γραψε 

«κα&άπερ καl τΟ ~y βλαίον, καl αUτΟ nlν Επωνυμίαν Εχον». ΚαλΟν δΕ 

νομίζω πρC)ς τούrοις να εlπω δ τι ό ~Α νδρό,ιιαχος τΟ ~ΑττικΟν μέλι καλεί 

Άκταίον (παριi τψ Γαλ. τόμ. ΙΔ', σ. 42 «Άκταίφ μίσγοις συγκεράσας 

μέλιτι», δ έρμηνεύει ό Γαληνός σ. 82 «τουτέστι μέλιτι τψ Άττικψ») καl 

δτι uπο Μαρκέλλου toίi Σιδήrου Περl 1χΊ~. σ. 170, β1 Did. μνημονεύεται 

καl <<μέλι Λυκαβ1Ίττιον». 

Δαμοκρ. παρa Γαλ. ΙΔ ', σ. 127 φακροu πεπέρεως προσφάτου δiς 

δώδέκα· Ι τΟ γαρ παλαιΟν σητοκόπον εύρίσκεται». 

Καl Εν τίJ Εκδόσει τοϋ Didot σ. 126,195 Εγράφη «σητοκόπσν», άλλ' 

Sπειδη τΟ Επίθ-εtον Εχει πα-θηrnΗιν Εννοιαν καl σημαίνει τΟ ύπΟ σητών κεκομ

μένσν (πέπερΙ), τονωτέον είνε ση τόκο π ον. Πρβλ. τα ύπ'εμοU γεγραμμένα 

έν τ(j Έπ. 'Ετ. Βυζ. σπ. τόμ. Γ', σ 237- 240. 

Δαμοκ.ρ. παρU Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. ] 32 «μετ" οtνομέλιτος η μελικράτου 

προσφ(iτου 1 έψημένου καλώς τε καl πεφρισμένου». 

Έν τfl Διδοτείφ Εκδόσει σ. 127,290 φέρεται «Ίlψημένου καλώς τε 

καl δ.πηφρισμένου», εγω δΕ: νομίζω δη πρέπει να προενεχ&fι κατ& 

συναλοιφ1'-Jν ~κ&.πηφρισμένου». "Απαντώσι .δΕ τοιαίιται συναλοιφαl καi. 

&.λλαχοίι τ6Jν άποσπασμάτων τοίι Δαμοκράτους, οίον σ. 124,122 Did. 

<<·'Α-θαμαντικοϋ μ1lου τε κ&μώμου καλοϋ», σ. 128,311 «δε~σας Επιμελώς 

κdναπλάσαςψuξον κύκλους», σ. 131,123 ,της γης ('ίσως γρ.: γijς τ1ϊς) 

μελαίνης κ&μπελίτιδος δραχμάς,, κλπ. 
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Δαμοκρ. παριΧ Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 134- 135 «σκεύαζε δ' οUτω, Λημνίαν 
Ε:χων καλ1)ν ! άπαραχάρακτον η)ν όμοίως: εLρημέvην κτέ.». 

Έν τfl Διδστείφ Εκδόσει σ. 1281 236~237 Sχουσιν οί στίχοι ούτοι ώδε: 
«σκεύαζε δ' σϋτω· Λημνίαν εχωv καλijν ·Ι &:παραχάρακτσν τ1lν νομίμως εlρη
μένην·»ι τουτέστιν Εγράφη «νο·μίμως» &:ντl τού <<όμοίως». 'Αλλ~ Εν άμφο
τέραις ταίς Εκδόσεσιν Ελλείπει τΟ οϋσιαστικΟν Ονομαι είς δ άναφέρεται τΟ 
Επί-θετον <(Λημνίαν». Τοϋτο δΕ είνε τΟ «γfjν))· διΟ νομίζω δτι δέον είνε 
να γραφίJ ό 237 στίχος οϋτως: «άπαραχάραχτον γ Ίϊ"ν νοriίμως είρημέ
vην». Ιlρβ. Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 169 κέξ. «τοιούτον γάρ τι καl κατd την 
Λ11μνίαν γίνεται γfjν, llν μίλτον όνομάζουσιν ενιοι Λημνίαν καί τινες Ο.λλοι 
σφραγίδα Λημνίαν δια την επιβαλλομένην α~τiϊ σφραγίδα ηϊς Άρτέμιδος 
ίερ<Χν» καΙ τόμ. ΙΔ', σ. 8 «δια nlν Λημνίαν ε'ίτε γfjv Ε-&έλει τις όνομάζειν 
ε'ίτε σφραγίδα». Λέγων δΕ ό Δαμοκράτης <(&παραχάρακτσν Λημνίαν γην» 
νοεί nlν dπαραποίητσν καl μ1Ί Εχουσαν πλαστην σφραγίδα, διότι Ενο-θεύετο 
Κ<tlΊ~J Λημνία γη, ώς καl πολλαl U.λλαι ίατρικαl ύλαι, ώς λέγει ό ΓαληνΟς 
τόμ. ΙΔ ', σ. 8 «ταύτη ν σUν1 · ε'ίτε Λημνίαν γ η ν ε'ίτε σφραγίδα καλεί ν έ&έλεις1 
παραπσιούσιν ώ; μηδένα δύνασθαι διαγνώναι την άλη-&ιν1Jν &πΟ της παρα
πεποιημένης, κω1-άπερ γε τΟ καλούμενον ΊνδικΟν λύκιον, έ'τερά τε πολλd 
δυσκόλωτάτην fχοντα διάγνωσιv ('ίσως γρ. (<(τη ν) διάγνωσιν») άπΟ τών 
νενο&ευμένων, κτλ.~. (Περl τfjς νο-θεύσεως τών όJνίων κα-&όλου έν τοίς άρχαί
οις χρό~νσις 'ίδ. τα ύπ' έμοϋ γεγραμμένα έν τϋ ΈπΙσtημονικfι Ήχοί τόμ. z' 
(1920), σ. 63-64, 69- 70, 87, 130- 131. Περl δε tijς Λημνίας γης ~γραψεν 
ό F. \V. Haslιιck 1ν Ann. Brit. Sc!ιool Atl1. τόμ. rς•, σ. 220 χέξ). 
Πολλάκις δ~ έν το"ίς άντιγράφοις συνεχύ8ησαν αί αίτιατικαl ΤΗΝ καl ΓΗΝ 
διέλαβε δΕ περi ηΊς συγχύσεως ταύτης. ό Κ. Κόντος έν τiρ 'Α-&ηναίφ τόμ: 
ς', σ. 426 κέξ. Πr;ρa τ0 Άεtίφ ΙΒ ', σ. 108,6 εξέδωκεν ό Κωστομοίρης 
«ηlν μέλαιναν τ1)ν εύρισχομένην Εν τi) φακ'fi μάλιστα» 1 dλλ ~ είς κώδιξ έ'χει 
την όρ8ην γραφΊ)ν «γfjν μέλαιναν». Ώσαύτως δε παρα τψ αυτψ ίατρφ 
Ις', σ. 111 1 20 fγραψεν ό ΖερβΟς «τi]ν μέλαιναν nlν έν τfl φακfJ. εύρισκομέ
νην», Εγω δΕ μετέβαλαν τΟ ((_f.11 V» είς τΟ «γ η V» Εν Α d n ο t: σ. 28. 29. 

•Όμοιον δ~ άμάρτημα άπαντq :ι.αl παρd τό) Άετίφ ς', σ. 114 β' «Κλεο
πάτρα δέ φησι πρΟς τας Qεούσας τρίχας, χρω τσύτφ την κιμωλίαν, dναδρω
τάτην βρέξσν. ο'ίνφ αύστηρψ κτλ.». <'Ινα δΕ όρiJώς εχη δ λόγος, μεταγρα
πτέσν είνε1 00ς νομίζω, τΟ χωρίον c1δε: (< ... πρΟς τι}ς ρ εσύ σας τρίχας χρώ 
τούτφ· γην Κιμωλίαν άδροτάτην βρέξον οϊνφ κτλ.>>. Πρβ. Γαλ. τόμ.ΙΒ', 
σ. 433 «καΙ. τd γεγραμμένα κατd. τΟ Κλεοπάτρας κοσμητικΟν αϋτοίς Ονόμασιν 
σϋτως Εχει: ... ϋ.λλο κατωτέρω yεγραμμένον ΟΟδί πως: πρΟς τρίχας Qεούσας. 
γ-Ύj ν Κιμωλίαν & δ ρ ο τ ά t η ν βρέξον σ'ίνφ αUστηρψ κτλ.». 

Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 137 «τa δε προς tu τοιαίitα πά{}η πινόμενα φάρμακα 



Β28 'Εμμανοufιλ Α. Πεζοπούλου 

καl ποτίσματα κέχληκεν Άσκληπιάδης». Τόμ.ΙΓ', σ.133 (Fκ τών τοϋ Άνδρο

μάχου) <(χρώ ποτίσματι πρΟς &παντα». 

Οϋχ\ π ο τ ί σ μ α τ α &λλa π ο τ fι μ α τ α ε!νε 'l &λ η &ης γραφή. Φέρεται 

δ' ~τι παρa τiρ Γαληνiρ καl ή· ήμαρτημένη γραφlj πότιμα, ο!ον τόμ. ΙΓ', 

σ. 63, 66, 70, 71, 95 κα\ η γραφlj π ότι μ ο 1' σ. 239 "'iλλο σπληνικοίς 

πότιμον», άλλ" Ει• τfl αύτϋ σελίδι κείται δρίtώς «πότη μα πρΟς σπληνικούς~. 

Σημειωτέον δ' οτι κα\ παρa Παύλφ τiρ Αίγινήτη CΛ!G ΙΧ Ι, σ. 230, 18 
άπαντQ «Π ο τ ή μ α τ α δΕ άπλd», άλλ • ύπάρχουσι καi διάφοροι γραφαi π ο τ ί
ματα καi ποτίσματα. Καi παριi τψ Διοσκορίδη Α', 24 έφέρετο ποτί

σμασι, άλλ' έν τψ Θησαυρι:ί> τοϋ Στεφ. έγένετο ή παρατήρησις f1δε: «1,24 
ποτήμασι: naιn sic vulgatuιη ποτίσμασι corrigenc1unι ex cod. Saιηbιιci». 
Βλέπει δέ τις νuν τiιν δρ11Ί)V γραφljν εν τjj όπο του Μ. Wellιιιann γενο

μένη εκδόσει του Διοσκορ(δου. Πολλάκις δ' όπο τώv βιβλιογράφων μετε

βλή&η το Η είς IC, οίον έξηρτημέvος- εξηρτισμέvος, εμβρόντητος- εμβρόν

τιστος, σφενδονήτης - σφενδονιστης κλπ., καΙ τούναντίον τΟ IC είς Η, οίον 

νομίσματα - νομ1lματα, πιlΗσκον - πίΗηκον, κλπ. ('ίδ. Κ. Κόντου Γλωσσ. 

Παρατ. σ. 273- 274). Παρa τiρ Άετ(φ Θ', σ. 279,9 έξέδωχεν ό Ζερβος 

ιι:δρΟν γάλακτος δι' δξυμέλιτος εσχη μένον», έγΟJ δ~Εγραψα έν τfi Βυζαντίδι 

τόμ. Β', σ. 524 «δρΟν γάλακτος δι' όξυμέλιτος έσχισμένου>>. ~Εγένετο δΕ 

σύγχυσις τού ή11μοειδljς καi ίσi!μοειδljς παρa τiρ Άρετα(φ σ. 135 καl 
σ. 297 Κ. καl παρa τiρ Γαληνiρ (Υδ. Θησ. Στεφ. εν λ. ή11μοειδήc). Παρατη

ρητέον δS Ο τι έν τψ Θησ. τοίι Στεφάνου έν λ. τρουλλίον φέρεται: « Hero 
Spirit. p. 161, D: τρυπήματα Ομοια τών έν τοίς τρουλλίοις τοίς μαγειρικοίς 

γινομένων ίσitμοειδή 1>, άλλα τΟ δρ{)ώς Εχον ε'ί,•ε Ί~Jθ'μοει.δfj. ΠαριΧ δS 

τiρ Άετ(φ Η', σ. 160 β' (εκ τών τοίi Γαληvοϋ) είνε εκδεδομένον <γίνεται 

δυσαιμορράγιστος», &λλ' δρ11ώς ε!νε γεγραμμένον <δυσαιμορράyη

τος» έν τii νέ~ εκδόσει τοu 'Ελληv. Λεξικού τών Liddell καi Scott. Πρβ. 
εϋαιμορράγητος καi &ναιμορράγητος. 

Γαλ. τόμ. ΙΔ' σ. 173 <καi δταν διαλυi!i], <'iρας &πο του πυρος έπίβαλλε 
&μμωνιακόν, καl έκάτερα είς 8υείαν και καταμαλάξας ... χρώ». 

'Αντl τοU ι:καl Ε.κάτερα είς {)υείαν» γράφε ιι:καi κατέρα είς -&υείαν» 

η <<και κατεράσας είς {)·.». Συχνότατον ε'ίνε παρΟ: τοίς ίατροίς τΟ QΥjμα 

κατεράν συνωνυμούν τφ καταχείν ('ίδ. Κ. Κόντον έν τφ «Λσγίφ cΕρμίi» 

τόμ. Ε', σ. 178). Σημειωτέον δ' δ τι παρa τiρ Όρειβασίφ Συν. CMG VI, 3, 
σ. 69,25 εξέδωκεν ό Raeder «έπην δΕ συμμιγfς και άμόλυντον γένηται, 

κατακεράσας είς ϋδωρ ψuχρΟν κτλ.'>. ~Αλλ' δρfi.ώς ό Dareιnberκ μετέ

βαλε τΟ «καταχεράσας» είς «κατεράσας», διότι πολλάκις τα (>ήματα 

ταύτα συνεχύ-θησαν UπΟ τών βιβλιογράφωγ, ώ; κατέδειξεν ό Κόντος. Και έν 

τiρ ΙΕ' λόγφ τοίί Άετίου σ. 115,13 &παντq η εσφαλμένη γραψ1) κατακε-

i' 
Ι! 
I 
I 
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ράσας; άποκr.tτέστησε δΙ: την γνησίαν κατεράσας ό Χ. Χαριτωνίδης έν τii 

,'ΑΙJηνq, τόμ. ΚΑ', σ. 439. Γίνεται δ' όπο τών ίατρών χρτjσις καi τοϋ ρήμα
τος έπικατερdν • έπικατερdσ{}αι, οίον ύπό τοϋ Γαληνοϋ τόμ. ΙΓΊ 

σ.,39 «έπικατερώσι καl συνέψουσι» κα'ι σ.491 «11περ έπικατερώντας» 

και ύπΟ τοϋ ~Ορειβασίου τόμ. Δ', σ. 607,6 «τα τηκτα έπικατερd'ταιχ

('ίδ. τdς έμΟ:ς Α d η ο t. σ. 39). Είνε δΕ τΟ έ π ι κ α τ ε ρ d ν συνώνυμον rψ έπ ι
καταχείν (Όρειβ. Συν. CMG VI, 3, σ. 69,9 "ταύτα !\πικατάχει τοίς 

έν τ φ Ολμψ κοπείσι » ). 

Δαμοκρ. παρa Γαλ. σ. 197 '~μπλαστρος, ll χρώμαι προς τον τών δηγμά
των Ι ιχωρ~· άρέσκει τι πέλιόν τ~, η κα'ι μέλαν ι τοϊς τραύμασι πρόσεστι, τουτο 

.περικνίσας ι κτλ.>> 

Έν τfi εκδόσεt τοίi Didot σ.130, 114-115 κείται «lχώρ'· <'iρεσκ' εί (?) 
τι .πέλιόν τ' η κα'ι μέλαν i τοίς τραύμασι πρόσεστι· τοίιτο κτλ.>>. ~Εγ('ο δΕ 

μεταγράφω ώδε: «ίχώρ~· όρgς, ε'ί τι πελιόν τ' η καl μέλαν ι τοίς τραύμασι 
πρόσεστι· κτλ.». 

Γάλ. τόμ. ΙΔ Ί 398 «δνίσκους τοVς ύπΟ ύδρίαις διαyομένους». 

'Ίσως προσ{tετέον είνε τΟ Ciρ{tρον πρΟ τfjς λέξεως ύδρίαις, .δηλ «tσUς 

υπο (ταίς) ύδρ(αις> (Ίδ. παρατήρ. εlς Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 641). Πάντως δΕ. 
πλημμελώς Εχει τΟ διαγομένους, Ο μεταβλητέον είνε, ώς νομίζω, είς τΟ 

διαιτωμένους. Λέγεται δf τΟ ρημα διαιτάσ-&αι καl περl ζψων, έν δΕ 

τψ Θησ. τοU Στεφάνου γίνεται Οδε ό λόγος: «dicitur διαιτdσitαι et de 
brutis itidell1 pιΌ degere: ut τd κα{}' ϋδατος διαιτώμενα ζψα, Lucian.» 
κα\ «Sed et pro τρέφεσ&αι, ali de avibus Basil. dixit, γυψ\ δΕ. σύνη11ες 

άπΩ νεκρc'Ον διαιτάσδαι. Iden1 cuιn accus. pro edere ... άλλα πάντες τα 

κύκι·ων διητώντσ ... ». Προσ'8ετέον δε τούτοις καl τάδε τα μαρτύρια. Γαλ. 

τόμ. ς', σ. 708 κ. «tών Εν iϋδατι διαιτωμένων ζψων ». σ. 709 «Οί κατ α 

tοισύrους τόπους διαιτώμενοι (κέφαλοι)». σ. 710 ((δσσι (κέφαλοι) κατα ποτα
μοUς διαιτώνται». σ. 711 <<τών έν αύtψ διαιτωμένων ίχ{}ύων». σ. 719 <<τοίς 

πετραίοις ίχθύσιν ... ώς liv έν καθαρωτάτη itαλάττη διαιτωμένσις άεί». ~Αέτ. 
Θ Ί σ. 345,25 «τοίς ... στρουiΗοις τοίς Εν τοίς τείχεσι τώιι πόλεων·διαιτωμένοις». 

Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 653 «νομ(ζων μη δΕ. σφοδρον ~σεσ8αι τον πυρετον 

μη δΕ πλέον ή μέρας μιάς έκταΒήσεσitαι αUτόν, έπΕι δέ, προ'ίσύσης τfjς ή μέρας, 
άεl καl μάλλον έφαιδρύνετο κλπ.». 

Γραπτέον «άεl κα'ι μάλλον έσφοδρύνετσ», δηλονότι σφοδρΟς €γί

νετο ό πυρετός. 

Γαλ. τόμ. ΙΔ Ί σ. 659 «μάλλον αύcοUς ελπίζω διαyινώσκεσitαι την ένε
στώσαν Ciρn διάι~εσιν». 

~Aνtt τού διαγινώσκεσitαι γραπτέον διαγνώσεσi1αι. 
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Γαλ. τόμ. ΙΔ Ί σ. 741 <<καταφορΟ: γάρ έστι βα-θ-εία καl δυσανάκλιτσς~. 

Ούχl δυσανάκλιτος &λλΟ: δυσανάκλητος είνε ή γνησία γραφή. 

Πρβ. Σωραν. CΛIG IV σ. 113,27 «δυσανακλητοτέραν δεί γίνεσ&αιτijν 
καταφοράν)), Διοσκ. τόμ. Β', σ. 28 Κ. «δ υ σ α ν α κ λ 1l τ ω ς δΕ αύτών έχόν

των». Πρβ. ετι ~Αέτ. Η', σ. 165 α' Ηών &παγχομένων &νάκλησις καl 
τώv Εκ ναυαγίου .. μελλόντων πνίγεσ11αι. &νακαλοϋνται ένίοτε οί άπαγχό
μενοι κτλ.» καl <<παραπλησίως δΕ &νακαλείσftαι καi τοiJς &πΟ ναυαγίων». 

ΙΕ', σ. 390, 12 «ανακαλείσθ·αι τ1)ν καθελκτικijν (καθεκτικijν) (δεϊ) 

δύναμιν καl την πεπτικi-]ν ένέργειαν κτλ.». ~Ορειβ. τόμ. ΔΊ σ. 572 «&να
κλητέον τήν τε πεπτικην ένέργειαν κτλ.». ~Αέτ. rς', σ. 54,2 Ηό:ς περl 

(πάρό) τΟν άλμυρΟν χυμΟν Ί1δικημένας διά τε λουτρών άνακλητέον κτλ.». 

"Αρετ. σ. 89 Κ. «ές & ν ά κ λ η σ ι ν ού κακίων f1 άπσνίη ». σ. 306 «Ες άνάκλησιν 

&έρμηρ. Διοσκορ. Γ', 6 vVellnΊ. «σφυγμών ανακλητικός». Άρετ. σ. 265 
Κ. <<έπα ν ά κ λ η σ ι ν {)·έρμης ποιέεσ&αι» καl σ. 291 <<έπ ανάκλησις .δ"ήδο
Vfjς». Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 738 «Β έρμης.. έπα ν ά κ λ η σ ι ν ποιείται» καl 

πολλαχοϋ. 

Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 755 «ευιατοι μεν οUν στ:ρογγύλαι .. άι δΕ άσκαρίδες .. 
δυσίατοι δΕ καl δυσέκκριτοι, μόνον ύπΟ τών δριμυφαγιών καl φαρμάκων 

τών δια πικρdς συντε&ειμέ'\·ων καl έλενίου ώς έπl τΟ πλείστον έμβαλλσμένων». 

Γράφε «εύ'ίατοι μΕν ούν (α ί) στρσγγύλαι)) καl «έ κ β α λ λ ό_ μ ε ν α ι» 

άντl τσϋ «έμβαλλομένων)>, 

Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 787 «Οί δΕ λεγόμενοι Ciτρητοι .. οϋτω συγχειρίζονται». 

Έν τψ Θησαυρψ του Στεφάνου τόμ. Ζ ', σ. 2652 διωρ&ώι'Jη το χωρίον 
dιδε «οϋτως έγχειρίζονται». ~Αλλδ. τΟ ρημα Εγχειρίζομαι σημαίνει 

εν χειρl τί-θ-εμαι, ούχl δ' έγχειρούμαι. Διό, νομίζω, γραπτέον είνε παρΟ: τψ 

Γαληνψη «οϋτως Εγχειρnύνται» η «οϋτω χειρίζονται»· πρβ. αUτό-θ-ι 

«οί. πεφιμωμένοι τi-]ν &κροποσ-θ-ίαν χειρίζονται» καl σ. 789 «Οί σαρκο.:. 

κηλικοl Ομοίως χειρίζονται». 

Γαλ. τόμ. ΙΔ ', σ. 789 «εL δΕ μή, τΟ περιτόναιον έπισπασάμενοι καl επι

βροχήσαντες περιαιρούμεν». 

Μεταγραπτέον 'ίσως «έπισπασάμενοι κα'ι & π ο β ρ ο χ ίσα ν τ ε ς» τουt_έστι 
δΊjσαντες και απολαβόντες βρόχφ. Πρβ. σ. 784 «τaς δε έγκανι'Ηδας καl (τι't) 

πτερύγια καl τα σταφυλώματα περιαιροϋμεν λίνον διείραντες (διείροντες) καl 

α π ο β ρ ο χ ί ζ ο ν τ ε ς». Σωραv. CMG IV σ. 58,-26 «το δε ά π ο β ρ ο χ ί

ζ ε ι ν τΟ μέρος» καl σ. 59, 5 <<ά π ο β ρ ο χ ί ζ ε ι ν δεί τΟν Ωυραχόν>>. Πρβ. καl 

α π ο β ρ ο χ ι σ μ Ο ς καl ά π σ β ρ ο χ ιστέ ο ν. 'Έτι δΕ παρατ:ηρητέον δτι παρd 

τψ Γαληνψ tόμ. lH Ί 2, σ. 679 φέρεται «κα&άπερ Επi τfjς τών ύδατ:ίδων 

aρσεως 1] δ ι α β ρ ο χ ι σ μ ο υ τριχιuν η αναρραφijς', αλλι'ι νομίζω δτι δέον ι 
I 
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εlνε νΟ: γραφfl <<1\ ά ν α β ρ ο χ ι σ μ ο ϋ τριχών». Πρβ. τόμ. ΙΔ ', σ. 784 "ά ν α
βροχίζο1•τες τaς τρίχας δια βελόνημ καl τόμ. ΙΕ', σ. 918 <Εφεξής δε 
τριχών έν τοίς βλεφάi?οις χειρσυργίαν εγραψεν, 1lv δνσμάζουσιν ά ν α β ρ ο
χ ι σ μ ό ν' καl Π αϊ-λ. Αlγ. CTh!G ΙΧ 2, σ. 55, 25. κέξ. <περl α ν α β ρ ο χ ι
σ μ ο ϋ. Έφ' ών οl!κ εLσlν έν τ ψ βλεφάρφ πολλαl τρίχες νύττουσαι τΟν 

οφθαλμόν ... τον α ν α β ρ Ο χ ι σ μ ο ν δοκιμάζσμΕΙ'». 

ΑΊ είς τΟν ΓαληνΟν άναφερόμεναι παρατηρ1lσεις καl διορ-Β-ώσεις μου 

πρΟς ταίς δημοσιευι1είσαιc; 1lδη είνε καl Ciλλαι πολλαί, δ.ς {Μ καταχωρίσω 

έν Ciλλφ τόπφ. Νϊiν δΕ νομίζω κα.λΟ,, να καταλέξω καl τΟ:ς έξijς τρείς. 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 746 «διάσμυρνον γλαυκιδανον έπιγραφόμενον• (δηλ. 

κολλύριον) .. 

ΟΊJχl γ λ α υ κ ι δ α ν Ο ν &λλΟ: Κ λ α υ δ ι α ν Ο ν είνε τΟ άλη-Β-Ες Ον ο μα τοϋ 

κολλυρίου τούτου, &ς φέρεται παρα Παύλφ τψ Αlγιν1jτη Ζ', 16, 20 (CMG 
ΙΧ 2, σ. 338, 22) «διάσμυρνον το κ λ α υ δ ι α ν ό ν>. 'Έχω δε να παρατη

ρήσω Οτι ό μακαρίτης Heil1erg παραβάλλει τΟν Άέτιον Ζ', 102, ούχl δΕ καl 
τΟν Γαληνόν, 'ίσως διότι κακώς είνε παρ~ αύτψ γλαυκιδανόν, εί καl 

1l σύνftεσις τοίi κολλυρίου τούτου είνε ή αl!τη παρα τ<$ Γαληνι$ καl τφ 

Παύλφ. Πι11αν0ν δ~ είνε δ τι τΟ κολλύριον τοίiτο έσκεuάσ{}η ύπΟ του- Κ λ α υ
δ ι α ν ο ίϊ, Q,, μνημονεύει δ ΓαληνΟς τόμ. ΙΒ ', σ. 423 «tοϋτο τΟ φάρμακον 

(δηλ. το προς τοuς φαλακρουμένους) ο~τω γεγραμμένον εύρε Κλαυδιανος 

δ έτ:αίρος ήμόΊν κτλ». ~Αταλαιπώρως δΕ παρελ1lφ1Jη καl τΟ άνελλ1lνιστ:ον 

γ λ α υ κ ι δ α ν ό ν, &ς και πολλδ: ϋ.λλα, ύπΟ τών "έων Εκδοτών τοϋ •Έλληνι

κοϋ λεξικοϋ τών ι.iddell καl Scott: <<γλαυκίδανον, τό, naιηe of an 
eyesal ve, Gal. 12. 7 46'. 

Γαλ. τόμ. IΒΊ σ. 757 «τΟ δια Σαμίας γής τέρεννον έπιγραφόμενον». 

bl!χl τέρεννον (terΊ·enunι κατα nlν Λατινικ1lν μετάφρασιν), άλλα 
τ έ ρ εν, τουτέστι τρυφερόν, άπαλόν, είνε, αν μ11 σφάλλω μαι, ή ύγιης γραφή. 

Π ρ β. Γαλ. αiJτόΗ ι σ. 758 <aλλο (δηλ. κολλύριον) τ ρ υ φ ε ρ ο ν έπιγραφόμε

νον» καl <ιτοϋτσ τΟ φάρμακόv Εστι τρυφερώτερον», εν{)α 'ίσως γραπτ~ον 

«τρυφερώτατον». Παϋλ. Αlγ. CMG ΙΧ 2, σ. 338,15 «διι:\ &αλλίας άπα

λΟν» (κολλύριον) καl τΟ Εν έπιγραφfl παρα n'i) Sicl1el έν NouV. rec. de pier
res sigill. d' ocu1. ι-οη1. 186'6, σ. 59 &παντών Ονομα κολλυρίου apalocroco
des, τουτέστιν Ιi.παλοκροκώδες ('ίδ. Κουμανούδη Συναγ. λέξ. αΗησ. σ. 35). 

Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 789, «πάγχρησ:τον. ~Α&ηνίπισν>), 

Γράψε Ά ~·ην ίππε ι ον. Ώνομάσ{tη δΕ τΟ κολλύριον τοϋτο άπΟ τοϋ 

ίατροϋ ~Α{)ηνίππου, περl ού εν τfl τοϋ Pauly Realenc. z 11 σ .2040 είνε 

γεγραμμένα τάδε: «Athenippos 2) Arzt uιn das 1 Jlιdt η. Chr.1 angefίihrt 
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von Marce11. Enιp. de medic. :1,26. Vielleicllt auch identisc11 mit dem 
g1eic1Jnamigen bei Ga1en ΧΙ! 789 ". "Ι δ. καl τι\ ύπ' /μου .γεγραμμένα 
εν τfί Μεγάλη οΕλλ. Έγκυχλοπ. εv λ. Άθ1]νιππος 

Όρειβ. τόμ. Δ', σ. 550, 1 κέξ. «κωδύας μ1]κωνος χρονίας ρ κ' βάλε ε\ς 

uδατος ξεστία γ' καl Ιiασον βραχfjναι Ί]μέρας γ. καΙ έψήσας &ς λειφ8fjναι το 
τρίτον κτλ.». 

Άντl τού «χρονίας» γραπτέον είνε «χλωράς», ώς λέγει ό <:Ηράς 

παρι\ τψ Γαληνψ τόμ. ΙΓ', σ, 39 <χωδύας μήκωνος χλω ρr); ρκ' βαλ<'ον ε\ς 
άγγείον καl ύδατος Ομβρίου ξε γ', Εασον βραχή\·αι 1]μέρας γΖ, είτα Εψε Εως 

llv λειφΟfί το τρίτον μέρος>. ("lδ. τι\ς εμaς. Α d n ο t. σ. 30). Λέγει δε καΙ ό 
Δαμοκράτης παρ ι\ τ ψ Γαλψφ τόμ. ΙΓ ', σ. 40 ψ1]κωνος ... Ι κεφαλι\ς i!τι 

χλωρά ς, liς λέγομεν καΙ κωδύας Ι ... τρΙς τεσσαράκοντα ( = ρκ') τ aς μετρίας 
τοίς μεγέ8εσι I βάλλ' ε\ς χύτραν κτλ.>. 

Όρειβ. τόμ. Δ', σ. 557, 25 κέξ. «πνευματοίiται ό στόμαχος fiτοι τfi κοι
λί~ συνδιατιίtέμενος i1 τψ κόλφ (κώλφ), καl σοφίζεται τσUς πολλοiις δια τΟ 

τας έκ της πνευματώσεως Οδύνας είς αύτΟν ερείδειν ώς αίιτΟς προηγοuμένην 

&ναδεδεγμέι•ος πείσιν ». 

Γραπτέον (<ώ ς σ ο φ ίζ ε σ D π ι» άντl. rοϋ «Κ α l σ ο φ ί ζ ε τ α ι». uΟμοιον 
δΕ άμάρτημα είνε καΙ παρ& τψ ~Αετίφ ΘΊ σ. 329f 27 «παρέπεrαι δΕ τοϊς 

πάσχουσι στομάχου βάρος καl διάτασις, κ α ι σοφίζεσ&αι τους πολλοiις είς 

αlιrOv μόνον έρείδειv την όδύvην>>ι δπου Εγραψα «ώ ς σοφfζεσflαt>> (ίδ. Βυ
ζαντίδα τόμ. Β', σ. 530). Είνε δΕ γνωστΟν Ο τι πολλάκις συγχέονται- έν τοίς 

άντιγράφοις τΟ ώ ς καl τΟ κ α ι ('ίδ. πρΟς τοίς Ciλλοις και Van Leetιwen 

Ρ r ο 1 e g-. a d Α r ί s t ο p 11. σ. 298 κέξ. και τa l!π' lμou γεγραμμένα έν τfi 

Άi)ην~ τόμ. ΙΗ ', σ. 235). 'Ίσως δε πρέπει νa προστεi1fi το ρημα ε σ τ ι εν 

τψ τέλει τοϋ μνημονευθέντος χωρίου τοίί Όρειβασίου, τουτέστι να γραφfι 
ώδε «ώ ς σ ο φ ί ζ ε σ ft α ι τους πολλούς, δια τΟ τ ας έκ τfjς πνευματώ
σεως όδύνα:; είς αύτΟν έρείδειν, ώς αUiΟς προηγοuμέ,·ηv άναδεδεγμένος 
(εστl) πείσιν». 

Όρειβ. τόμ. Δ', σ. 560, 16 «άι.ιοικτικΟν δΕ και τΟ παραπιέζειν καl τοiι-ς 
άκουστικου; πόρους καl τα λεγόμενα λιi1οειδή όστά». 

'Αντl τοϋ άνοικτικΟν εγραψα άνυτικΟν η άνυστικΟν (έν τΌ 

Βuζαντίδι τόμ. Β', σ. 535) παραβαλ<'ον ι ον Άέτιον Θ', σ. 286, 27 «rl ν υ τ ι
κ Ο ν δΕ καl τΟ παραπιέζειν τοUς &κουσηκοUς πόρους .και τα λεγόμενα λι8ο

ειδfj δστιΊ». Πρβ. καi Διοσκορ. τόμ. Β', σ. 315 Kίilτn «άνυτικά)tατον 
βοΊ]Βημα .. ΙJ σκοροδοφαγία» και Άρετ. σ. 193 κ. <άνυτικον δε καΙ 
κνήσις μάλιστα κροτάφων τε καl ΟΟτων». ~Αλλ' έν τfi νέQ έκδόσει τοϋ cΕλλη

νικσϋ λεξικοϋ τών Lidde11 καl Scott κατελέχ,~η έν λ. ά ν ο ι κ τ ι κ ο ς καΙ το 
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χωρίον τοϋ Όρειβασίου dνεu οϋδεμιάς παρατηρ1lσεως Οτι δεν Εχει Uγιώς 

καί ότι διωρθ-ώθη. ~Ως δΕ μετέπεσε τΟ άνυ(σ)τικΟν εlς τΟ άνοικτικόν, 

οϋτω καl tO η ν υ τ ε (f]vυτε) είς τΟ ii ν ο ι γ ε (Ξενοφ. CΕλλ. Α Ί 1, 2) καl τΟ 

άνύτουσαν είς τΟ άνοίγουσαν ('ίδ. Θησ. Στεφ. έν λ. άνύτω καl Κ. 

Κόντον έν τfi Έπ. Έπετ. του Έi1ν. Πανεπ. 1908- 9, σ. 25). Περt δε τfjς 

συγχύσεως τοίi στοιχείου Υ καΙ της διφΜγγου ΟΙ 'ίδ. προς τοίς liλλοις καΙ 

τα ύπ' έμοϋ γεγραμμένα έν Βγz. -neugτ. J alπb. τόμ. ς', σ. 235. 

~Αέτ. Ζ ', σ. 142 β' «τα δε μονοήμερα κολλύρια έστl ταϋτα, μονόμηλον 

καλούμενον διι\ το άπο μιiiς εγχρίσεώς φησι (δηλ. ό Γαληνος} Βεραπεύειν». 

Γράφε , μονό μ ι λ ο ν καλού μεν ον διι\ το άπο μιiiς εγχρίσεως, ( οος) φησι, 
i1εραπεύειν». Έν τfi •'ΑΒην~» τόμ. ΚΓ', σ. 108 Ιiγραψα τάδε: •'Άνευ ούδε

νος οκνου μεταβάλλω το μονόμηλον ε\ς μονόμιλον. Ό αειμνηστος 

. διδάσκαλός μου Κόντος γράφει εν τjj ", ΑΒην~» τόμ. Α', σ. 8 ι «ώς δ' έγί

νετο ύπΟ τών CΕλλήνων χρήσις τοίί εκ τοϋ μόνος παρηγμένου μονας ώς 

άφnρημένου τοίί εΙς, οϋτω παρελαμβάνετο ύπ' αύτών έν συνflέσει τΟ μόνος 

πρΟς δήλωσιν της έννοίας τοϋ ε ί ς- μία- ε ν καl τοϋ α π α ξ κλπ.» και «τοίς 

έκ τοϋ μόνο ς συγκειμένοις άντιδιαστέλλονται πολλάκις' έν τfi ~ΕλληνικΌ 

καθόλου γλώσσn τα έκ τοϋ π ο λ U ς κτλ.>). Κατ α ταύτα κολλύριον μ ο ν ό μ ι

λ ο ν λέγεται τΟ α π α ξ ό μ ι λ ο υ ν, τουτέστι τΟ δ ι α μ ι α ς ό μ ι λ ία ς ( cc άπΟ 
μιάς έγχρίσεως») -θεραπεϋον». Σημειωτέον δ~Οτι τΟ όμιλείν λέγεται· και 

περl φαρμάκων προσαγομένων καl κοινωνούντων τψ σώματι η μορίφ τινl 

αϋτοϋ (έρχομένων είς έπαφi}ν πρΟς αVτά, ώς νϋν συνήι3-ως λέγεται), καl περl 

τοϋ σώματος 11 μορίου τινΟς αϋτοίι κοινωνοίιντος φαρμάκφ τινί. ΚαλΟν δΕ 

νομίζω ηΧ καταλέξω μαρτύριά τι να τfjς χρήσΕως ταύτης τοίί δ μ ι λ ε ί ν, διότι 

άγνοείται έν τ ψ Θησαυρψ του Στεφάνου. Παρa τψ Γαληνψ τόμ. ς', σ. 277 
κείται ccΕστι δΕ ταϋτα τών όμιλο ύ ν τ ω ν τψ δέρματι τά τε ψυχρfl καl τα 

στύφοντα» και τόμ. ΙΓ ', σ. 365 ccΕαν (τΟ νάπυ) ό μ ι λ ή σ Ώ σώματι ζc§ου» καl 

«κώνειόν τε καl μηκώνειον ... έαν ό μ ι λ 1l σ η τψ σώματι» καl σ. 125 «(φάρ
μακα) συνάγοντα καl στύφοντα την τών όμιλο ύ ν τ ω ν ούσίαν». Πρβ. καl 

τόμ. ΙΑ ', σ. 98 «ούδε της τών δριμέων φαρμάκων δ μ ι λ ία' (δ) δφΒαλμος 
άνέχεται». ~ομοίως δε τ ψ μονό μ ι λ ο ς είνε έσχηματισμένα τα άπ ρ ο σ ό

μιλος, άρπαξόμιλος (οuησς ό Nanck άντl toίi &ρπαξομίλης). 

δρακονi1όμιλος (κατu διόρ{}ωσιν), δυσόμ ιλος, εξόμιλος, εύόμι

λ ο ς, ε ύ π ρ ο σ όμιλο ς, {}ε όμιλο ς, κ α χ όμιλο ς, ~υ ν όμιλο ς, φ ι. λ ο .. 
σ υ ν όμιλο ς (άllησαύριστον). 'Αντιδιαστέλλεται δε τ ψ μονόμιλος το π ο λ υ ο

μ ίλη τ ο ς (πρβ. ά ν ο μ ίλη t ο ς, δ υ σ ο μ ίλη τ ο ς, κ α λ ο μ ίλη t ο ς). Έν 

δε τqi μνημονευi1έντι χωρίφ τοu Άετίου ί:γραψα καl «διά το άπο μιiiς εγχρί· 

σεως, ω ς ψησιι itεραπεύειν», διότι εfJκόλως {ι το δυνατΟν να παραλειφ{}fl τΟ 

μόριον ω ς μετ« την κατάληξιν τfjς λέξεως ε γ χ ρ ίσε ω ς. 
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~Αέτ. Η Ί σ. 17 4 β' «ftεραπεύειν δΕ: δεί τα Εν τ ψ πνεύμονι fλκη ε-Οά:.: 

γωγα παρασκευάζοντας τα ύποκείμενα τώv Uγρών ». 

Γράφε -:ο: ε υ α ν άγω γ α παρασκευάζοντας κτ-λ.)). Π ρ β. σ. 177 α <(καl 

ε~ανάγωγα τα ΊJγρα παρασκευdζει». Όρειβ. CMG VI 3, σ. 276,9 
«{)εραπεύειν δΕ χρ1l πρΟς τΟ ευ ανάγωγα ταίς βηξl γίνεσ3αι τα παρακεί

με,•α καΙ Εrερα μ1l έπισυλλέγεσ&αt». Περl δε τfίς συγχύσεως τοϋ ε υ άγω· γ ο ς 

καl ε U α ν άγω γ ο ς 'ίδ. ΘησαυρΟv τοϋ Στεφάνου Εν τfl δευτέρq; λέξει. 

~Αέτ. Θ', σ. 298,23 «~Ασκληπιάδης δΕ πρΟς χολερι.ωUς- ... τοιοϋων 

έκτί'&εται βοή{)ημα έκλεκτόν ». 

~Αντl τοϋ «έκλεκτΟν» γραπτέον είνε, νομίζω, ((έκλει-κτόν». eΥπΟ 

τών &ντιγραφέων τΟ έκλεικτΟν μετεβλ1l-&η έ1-iίοτε καl εl.ς ((έκλεκrόν». 

"Εν τψ IB' λόγφ τοϋ "Αετίου σ.-·117,5 «δSστε σύστασιν έκ'λεικτοϋ Έiχειν 

τΟ φάρμακον»·ύπάρχουσι καl διάφοροι γραφαL έκλεκτοU, έκλικτο·ϋ καl 

& τ τ ι κ ο ϋ. "Απαντfl δ' 11 Εσφαλμένη γραψ1Ί «Ε κ λ ε κ τ Ct» καl' παρ α Παύλφ 

τψ Νικαίφ κεφ. μδ' <<t& δια ... μέλιτος ποτήματα δcόσω καl πάντα Εκλεκτά 

έστι», Εv{)·α.&νάγνω1~ι ~«καL πάντα (δ σα) ε-κλει-κτά έστι». ("Ιδ. Καl τUς 

έμας Adnot. σ. 8). 

Άέτ. Θ Ί σ. 388, 11 «ΟΛ.οσχίνου καρπΟς πεφρυγμέ\'Οζ» (Εν τ.Ψ κεφα

λαίφ τφ _Επιγεγραμμένφ «κο ι να βοη-θήματα δυσεντερικοί; &νωτερικά» ). 

Γράφε <ο λ ο σ χ ο ί ν ο υ καρπος πεφρυγμένο;». Πρβ. Γαλ. τόμ. ΙΒ ', 
σ. 136- 137 «σχοίνου ή μεν λεία, 11 δ' Οξύσχοινος, 1~1 δ" ό λ ό σ χ ο ι ν ό ς _Ονο

μάζεται ... ύπνώδης δε καΙ ταύ<ης δ καρπος (δηλ. τijς δξυσχοίνου), &λλ' 

ήττον 11 τής όλοσχοίνου ... &μφότεροι δΕ F-L φρυγέ.ντες μετ" ο'ίνοu 

πίνοιντο, τα κατα τfιν γαστέρα ξηραίνουσι ι?εύμ.ατα κτλ.». 

Παρ& τψ Άετίφ ΙΒ', σ. 129, 19 φέρεται <'ποδαγρικΟν έκ πείρας τοϋ 

Π α ρ α κ ε ραμί δ ο υ>, δ δε Κωσωμοίρης γράφει έν τοίς Προλεγομένοις 

σ. ριβ': «Παρακεραμίδου]. 'Άγνωστος δλως (ωρός δ μεν Iwan von 
MίilJer φρονεί δτι τΟ Ονομα παρηλλαι-μένον τυγχάνει Ov- ΕμοL δε δοκΈί τΟ 

μf:y Ονομα eΕλληνικώς Ίlχείν, lατρΟν δέ τι να τών μετέπειτα χρόνων γεγονέναι, 

ΟΟστ" 'ίσως παρείσακτον εϊναι τG χωρίον 129, 18- 130, 7, κα-8-όσον μάλιστα έν 
Δ μόνφ τΟ ποδαγρικΟν τοϋτο εϋρηται». Έν δΕ τψ ΙΕ' λόγφ τοU αVτοϋ 

σ. 87, 13 εξέδωκεν δ Σ. Ζερβος «φάρμακον το τ ο ίί Κ η ρ ώ μ α τ ο ς, φ χρij
ται πρΟς κατάγματα μετd τclς φλεγμονCtς» μετd τfjς ύποσημειώσεως: «τ ο ϋ 

κ η ρ ω μ α τ ί δ α ς BVW, κ η ρ ω μ ατά τ ο υ ΑΠ, κ η ρ ω μ μ ά τ ο υ Φ. 
~γραψα Κ η ρ ώ μ α τ ο ς>. 

ΟίJτε ή γνώμη τοϋ Κωστομοίρου δ τι τΟ Π α ρ α κ ε ραμί δ ο υ έν nP 
πρώτφ χωρίφ τοϋ "Αετίου Ίlχεί έλληνικώς οi!τε 11 υπο τοϋ ΖερβοU γενομέν"η 

διόρ-&ωσις τοϋ δευτέρου χωρίου τoli αlιτοϋ εϊνε αξιαι &ποδοzfjς. Π ι-8-ανΟv δέ 

r 
' 
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μοι φαίyεται Ο τι πρέπει νd άναγ1•ω6{}fi έν ι.ίΕν τ φ ΙΒ' · λόγφ: σ. 129, 19 
<<Ποδαγρι~_Ον έκ πείρας (τ Ο) π·αρ 0: τ ο ϋ Κ η ρ ωμά τ ίτ 01~i», έν δε τiρ ΙΕ' 
λόγφ σ. 87, 13 «φάρμακον τΟ τοϋ Κηρωματίτου». Εύκόλως δ" ήτο 
δυνατΌν να μεταβληθ] τΟ Κηρωμάτίτου εlς τΟ κηρωματάτΟυ--τών 

κωδίκων ΑΠ. Έκαλείτο δε κ η ρ ω μ α τ ί τ η ·ς δ δια τών κ η ρ ω μ ά τ ω ν η 

κηρωtών ftεραπεύων l~τρός, ώς έλέγεtο ία τ ρ α λ ε ί π τ η ς ό ταίς dλοιφαίς 

1] τοίς &λείμμασιν έν τα1ς &εραπείαις χρώμενος (ατρος (Γαλ. τόμ. ΙΓ ', σ. 104), 
l α τ ρ ο κ αύτη ς ό διU -της καύσεως -&εραπεύων1 κλπ. Μετέπεσε δΕ τΟ 
κ η ρ ω μ α τ ί τ η ς εlς κύριον δνομα καl έrJ.Ίlθη 'ίσως οϋτως ϊατρός τ_ις τών 

μεταγενεστέρων χρόνων. Είνε δΕ γνωστΟν δτι lάτροί τινες έπωνομάζοντο &πΟ 
τfjς είδικότητο; αύτών, ώς νϋν λέγομεν· οϋτως ό ίατρΌ; <Ήρων έ_πεκαλείtΟ 
δφ&αλμικος (Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 745), δ (ατρος Μάγνος έλέγετο κλινι

κ ο ς (Γαλc τόμ. ΙΒ ', σ. 829· πρβ. 'Αν&. Παλ. Θ', 116 <Μψοφάνης δ κλι
νικό;», κακώς δ" έν τψ Θησ. τοϋ Στεφάνου είνε γεγραμμένον ((ό κλινικΌς 
ΜCiρκος>> &ν..:L τοϋ (\ Μηνοφάνης» ), ό ίατρΟς ~Ιάκωβος- έπωνομάζετο ψ υ χ ρ ι

σ τ η ς (Άέτ. ΙΒ ', σ. 92, 6. Άλέξ. Τ ρ αλλ. τόμ. Α', σ. 169 Ρ.), δ (ατρος τών 
Βυζαντιακών χρόνων Νικόλαος είνε γνωστΟς δια τοϋ έπωνύμου Μ υ ρ ε ψ ό ς. 
Πρβ. καi <Μέγητος χειρουργοίί» (Γαλ. τόμ. ΙΒ', σ. 845) κλπ., <Μάγνος 
δ π ε ρ ι ο δ ευτiJς» (Γαλ. α~τ. σ. 844) κλπ. Πρβ. καi δ Σ τ ο ι χε ι ω τη ς 

(δ Ε~κλείδης, περi oii '{δ. Κ. Κόντον έν τjj 'Α{}ην<! τόμ. Ζ', σ. 40 κι\ξ). 
"Η δΕ λέξις κ η ρ ω μ α τ ί τ η ς &παντfl έν τό) διαγράμματι τοίί Διοκλητιανοϋ 

(γεγραμμένη κ η ρ ω μ α τ ε ί τ η ς 'ίδ. Ed. Dioc1. σ. 116- 168 Monnns.- Β1.) 
καΙ παρα Κυρίλλφ τψ Σκυ&οπολίτη Βίφ "Αγ. Σάββα 44. 'Εν δε τοίς Σχο
λίοις τών ~Ιππέων τοϋ "Αριστοφάνους 492 φέρεται ((παιδοτρίβαι γU.ρ καλούν
ται οί άλείπται· καl οί κ η ρ ω μ α τ ι σ τ α ί», &λ.λ~ ύπάρχει καl γραφ1l κ η ρ ω

μ α τ η τ α ί, τουτέστι κ η ρ ω μ α τ ί τ α ι. Έν δe Ρ. Oxy. ΠΙ 43 vers. ΠΙ 21 
&ναγινώσκεται η λέξις κηρωματικός. 

Άέτ. ΙΕ ', σ. 80, 10 ~ 11 «ταύτη Ξενοκράτης τΟ περL τΟν ταρσΟν άπό
στημα διεφόρησεν ijδη μεταβεβληκώς>. 

Γρ. κατα τοiJς κc6δικας ΑΒΠ φεταβεβληκός». Γνωστη ε!νε 'l &με
τάβατος χρij;,ις τοίί μεταβάλλειν. Πρβ. σ. 93,16 «τι'ι. ijδη μεταβεβλη
κότα παρακολλg» καl σ. 111,18 «tοϋτο καν ηδη μεταβληκΌς ε'ίη εlς 

ύγρόν>. 'Ίδ. καΙ παρατήρησιν ε(ς Γαλ. τόμ. ΙΒ ', σ. 238. 

Άέτ. ΙΕ Ί σ. 82, 9 "l διct ήλιοτροπίου Πόλη τος, ποιοi!σα προς πληγας 
ttαl κρούσματα, στρέμματα, ρήγματα, νύγματα γραφών κλΠ.>>. 

~Αντ'ι τοϋ «νύγματά γραφών», Οπερ Εξέδωκεν ό Ζερβός, οί κώδικες 
B'V Εχουσι την γραφfιν ((νύγματα γραφείων», 1iτις είνε ή μόνη Ορδή. 
Πρβ. Γαλ. τόμ. Ζ', σ. 100 ((έπL παιδΟς Ε-3εασάμε{)α νυγέντος γραφείφ 
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κατα την κόρην». Τόμ. Ι", σ. 390 «γραφείφ γοϋν τινος Εναγχος ε'ις την 

χείρα πληγέντος, cΟς διαιρε&ηναι μΕν δλον τΟ δέρμα, νυχ-8-fivαι δέ τι τών 

ύποκειμένων αύτψ νεύρων κτέ.» καl σ. 388 «Εν&α δ~_εκ βελόνης 1i γραφίου 
(ο Κόντος γραφείου) διαίρεσις' καi τόμ. Ε', σ. 17 «καi τοuς δφflαλμοuς 

έξορύττουσι καl γραφείφ κεντοϋσι» καl «~ΑδριανΟς ... γραφείφ έπάταξεν 
είς τΟν όψ&αλμών εvα τών ύπηρετών». Περl δΕτών λέξεων γραφείον καl 

γραφειοειδης 'ίδ. τα γεγραμμένα ύπΟ τοϋ Κόντου έν τψ «Παρνασσψ» 

1879, σ. 819 κέξ. καi έν τfi «"Επ. Έπεc. τού Έllν .. Παν.> 1908-9, σ. 11 κέξ. 

~Αέτ. ΙΕ ', σ. 89 «αϋτη κόλπους παρακολλ~, ώς ούδΕν dλλο τών φαρμά
κων, καν ώσιν είς τΟ: κεvΟ: συντετριμμένοι». 

c-0 ΖερβΟς ύποσημειοϋται: <<συντριμμένα Α. συντετρημένα ΒΠ». 
Γράφε <εϊς τα κενα συντετρημένοι». Πρβ. Γαλ. τόμ. ΙΓ', σ. 511 (έκ τών 
τοϋ CΗρα) «μηλίνη πρΟς τους παλαιοi1ς κόλπους) καν ώσιν είς τα κενα συν

τετρη μένο ι». Όρειβ. Συν. προς Ε~στ. Γ', 3 (CMG VI 3, σ. 61,8) «<"iκρως 
ποιοϋσα καl εlς τiiς 'κενας συντρή σεις τας περl -θώρακα». 

Άέτ. ΙΕ ', σ. 95,20 "l δια λί()ων Ι!μπλαστρος τών Περσών ί\νο[tαζομένη 
τυρηνlς καl συμπαθ-ής». 

Γραπτέον <(τυραννlς» άντl τοϋ τυρηνίς, ώς εχει ό κώδ. V, η μάλλον 
Τυραννίς, διότι, ώς φαίνεται, έκλή&η άπό τινος Τυράννου. Πρβ. Γαλ. 

τόμ. ΙΓ', σ. 310 «Εδρικη παρα Τυράννου>· φέρεται δε καi τόμ. ΙΔ', σ.165 
«άντίδοτος τυραννlς (Τυραννlς) καλουμέvη». 

Άέτ. Ι ς', σ. 13,18 «εοllετον χλιαρον Μωρ πινόμενον προς το εις εμε
τρον έπεγείραι τi]ν γαστέρα καl Ciκριτον παρασκευάσαι τΟν Ε:νοχλουντα χυμόν». 

Σφόδρα άμφιβάλλω δτι τΟ «Cί. κ ρ ι τ ο V» Εχει υγιώς, διότι δ νοϋς του 

χωvίου &παιτεί τΟ <>εύέκκριτον». Πρβ. σ. 14,7 «είδΕ παχυ ε'ίη τΟ έμού

μενσν και δια γλισχρότητα δυσκόλως έ κ κρίνο ι τ ο, ραφανίδας μετ' Οξυ

μέλιτος έσflίειν», εν&α ό 'Αέτιος &ντl τού «δυσκόλως έκκρίνοιτΟb 

fιδύνατο να ε"ίπη «δ υ σ έ κ κ ρ ι τ ο ν (ε"{ η)>, καi Όρειβ. τόμ. Ε', σ. 762, 5 
«παχυνομένων έπl πλέον τών χυμών καl δ υ σ ε κ κ ρ ί τ ω ν γινομένων». Τοϋ 

δ' έπιδέτου ε ύ έ ϊt κ ρ ι τ ο ς ποιείται χρfiσιν δ ίατρΟς Ξενοκράτης έν έδαφ. ς', 

κα', κβ', κδΊ κε', κζ', λγ', λε', λζ', μα' έκδ. Κοραfi, έν δΕ τψ κ' έδαφίφ λέγει 

«καl πρΟς τΟ: ς Εκκρίσεις εύ Εχουσι», ΤΟ δΕ παρα{}ετικΟν άπαντ~ έν 

τοίς τού Διφίλου παρ α τ φ Ά&ηναίφ Β', σ. 62 f «ό τϊjς κράμβης άσφάρα

γος ... εiιστομαχώτερός έστι καi ε v ε κ κ ρ ι τ ώ τ ε ρ ο ς» καi σ. 69 e « ό τϊjς 
6ρίδακος καυλΟς πολύτροφός sστι κα\ δυσέκκριτος μάλλον τών φύλλων· 

tαϋτα δε πνευματικώτερά έστι καl τροφιμώτερα καl ε ύ ε κ κ ρ ι. τ ώ τ ε ρ α:t>, 
ΊΌϋ δ~ έπιδέτου δυσέκκριτος γίνεrαι χρfiσις UπΟ του 3ενοκράτους έδ. ιη' 
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λ η', με' Κορ., υπο του Διφίλου παρα τ<j\ Ά6ηναίφ Β', σ. 69 e, όπο του 
Γαληνού. τόμ. ΙΔ ', σ. 755, ύπο τού Όρειβασίου κλπ. "Ίδ. κα\ Θησαυρον τού , . 

Στεφάνου έν άμφοτέραις ταίς λέξεσι. 

Άέτ. Ις', σ. 131,1 «πεσσος δ λLβανος μαλακτικός». Παύλ. Αtγιν. Ζ', 

24 (5)=CMG ΙΧ 2, σ. 3~6,5 «δ λίβανος έμμηναγωγος (δηλ. πεσσός)>. 

Έπειδ1l έν τfi συνΒ'έσει τοϋ πεσσοίί τούτου οUτε ύπΟ του Άετίου oUtε 

όπο τού Αtγιη]του Παύλου μνημονεύεται λίβανος i\ λιβανωτός, όπολαμβάνω 
δτι Εν άμφοτέροις τοίς χωρίοις άναγνωστέον είνε «Λ ι β ι α~ Ο ς» άντl τοϋ 
«λίβα ν ο ς», ώς φέρεται παρα τψ Όρειβασίφ τόμ. Δ', σ. 634 «πεσσΟς 

προστιftέσ&ω, οίος δ έvνεαφάρμακος καl δ Λ ι β ι α" Ο ς» καl «ό Λ ι β ι α ν Ο ς 

πεσσός». Παρ& Παύλφ τ<j\ Αίγιν•]τη CMG ΙΧ, 2, σ. 341, 9 έξέδωκεν ό 

Heibet"g <το Λ ι β ι α ν ο ν» (κολλύριον) μετa τϊjς ύποσημειώσεως «Λιβιανον 

Galen., Or., Alex.: λιβάνιον ABKR: το λιβάνιον D: κολλ13/ λίβανον J; 
on1. Μ». Παρα δs τφ Όρειβασiφ Συν. CMG VI 3, σ. 100 έξέδωκεν δ Rae
der «ΛιβυανΟν πρΟς φλύκτεις» καl σ. 98 <<κολλύρια· τΟ ΛιβυανΟν» 
Uποσημειοϋται δΕ «λ ι β α ν Ο ν F, sed con.: λυκιανΟν Ρ>). Παρατηρητέον 

δ~ δτι ή δρfii] γραφη είνε Λιβια'\.•Ον καl οίtχl Λιβυαγόν, 00ς Εγραψεν 

ό __ Raeder καl.ΟΟς εtνε έκδεδομένον παρ<Χ _τψ ~Αετίφ ΖΊ σ. 144 α'-β' «καλεί
ται δΕ fJπO τών ίατρώv τα τοιαϋτα κολλύρια λιβυαν& καl κύκνοι», Εν{}α 

Ι!γραψα <cΛιβιανα» έν Adnot. σ.17. 

~Αέτ. Ις', σ. 131,5 κΕξ. <<Ciλλος δ τίτανος». 

Ώς δ Λ ι β ι α ν ο c πεσσος μεταβλη&εiς όπ" άντιγραφέων έγένετο λίβα
ν ο ς, οϋτω καl «ό ΤιτιανΟς» παραφ&αρεlς έγράφη «ό τίτανος» έν τφ 

προκειμένφ χωρίφ τού Άετίου. Παρα Παύλφ τ<j\ Αϊγινήτη Ζ ', 24, 7 φέρε

ται <(ό ΤιτιανΟς μαλακτικός», ό δΕ Heiberg ιcJποσημειούται (CMG ΙΧ 2, 
σ. 396) «Τιτιανος alt. Ι e cοσ. R: con. ex τιτανός ].».Σημειωτέον δ" δτι 

ύπο τού Γαληνού μνημονεύεται μάλαγμα τού Καίσαρος Τίτου (τόμ. ΙΓ', 

σ. 360 'του α~τοϋ <"iλλο μάλαγμα το δια δ~δίων τίτου Καίσαρος ποδαγρι

κοίς, άρ&ριτικοίς κτλ.»). 

Άλέξ. Τραλλ. τόμ. Β', σ. 379 «οι! τε τοίς δφllαλμοίς ταύτην &εάσασllαι 

ο\Jι:ε τϋ άφϋ σαφώς έπιστfiναι δυνατόν». 

Νομίζω δτι άντl του «έπιστfiναι» γραπτέον είνε «έπιστη.fi-ήναι», 

τουτέστι γνώναι. Παρι:Χ τψ Πολυδεύκει Δ', 8 φέρεται «Qήματα δΕ έΠίστα
σ&αι, έπ ι στ η ν α ι ώς Πλάτων, γνώναι, γνωρίσαι, &εωρfjσαι, καtα3εωρfjσαι, 

περια\Jρfiσαι, κατανοfjσαι, διασκέψασ-θ·αι». ~Αλλ' ύπΟ του &ειμνήστου Κόντου 

(έν τfi Άitην~ τόμ. ΚΑ', σ. 431-2) μετεβλή6η το ~πιστfjναι εί.ς το έπι
στη8fiναι, cΟσπερ καl παρα τφ <Ησυχίφ άντl του «έπίστη&ι: γνώ-θι» 

άνεγνώσ&η υπο τοίi αϋτοϋ «έπιστ'tlδητι: γνώfl-ι». 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ETAIPEJAΣ ΒΥΖΑΝΤ, ΣΠΟΥΔΩΝ, /!τος ΕΌ 22 
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Παρ& Παύλφ τ φ ΑΙγινήτη ς', σ. 298 Br. φέρεται <λημν(σκος τρυφε

ρώτατος δι" έλαίου Qοδίνου τιitέσ{}ω, η μάλλον εξω τfίς διαιρέσεως είς τΟν 
γυναικείαν κόλπον χωρlς συvώσεως». 

"Αντl τού «χωρlς συ ν ώσεως>> προέτεινα ν Ο: γραψ(ί <<χωρlς σ φ η ν ώ
σεως» έν τοίς εμοίς Διορ&ωτικοίς καt γραμματικοίς (1921) 
σ. 8. Παρέβαλαν δe τάδε τα χωρία: Άέτ. rς ', σ. 137, 16 φaλλον δε ~ξω&εν 
ηϊς διαιρέσεως ε1ς τΟν γυναικείαν κόλπον χωρlς σ φ η ν ώ σ ε ω ς έντι3έσ&ω, 
(ό λημνίσκος)» καt 22 <χωρlς δε σ φ η ν ώσεως ο1 μοτοl εντιΜσ&ωσαν» 
κα\ σ. 57, 18, «φυλαττόμενον Επl πάντων ... σ φ η ν ο ίι ν την διαίρεσιν tοίς 
μοτοίς». ~Ορειβ. τόμ. Δ', σ. 630 (<διαμοτώσεσι flεράπεuε φυλασσόμενος έπl 
πάντων ... σ φ η ν ο U ν τοίς μοτοίς». Σωραν. σ. 216, 14 Ern1. «οϋτε μοτών 
δ ι α σ φ η ν ώ σ ε σ L>>. Πεί-θ·ουσι δΕ τα παρατεΗ-έντα χωρία δτι ή γνησία γραφή 
παρι.i τψ Αlγινήτη Παύλφ είνε ((χωρlς σφηνώσεως>>. ,Αλλ" ό νέος έκδό
της αuτοίi Heibeι-g (CMG ΙΧ 2, σ. 114, 24) <'iνευ ουδεμιaς παρατηρήσεως 
~γραψε <χωρlς συνώ σε ως». Όρ&ον βεβα(ως είνε να λαμβάνη τις προ 
δφ{}αλμών την η:αράδοσιν τιί>ν χειρογράφων, &λλ" ώσαUτως δρ{}Ον &ναμφι
βόλως-·εtνε να προσέχη τΟν νοίίν καl είς τfιν παρα τοίς Lατροlς χρήσιν, 1\ν 
δΕν ητο δυνατΟν να άyνofi δ Παίίλος. Άλλ' 1c1 vεωτάτη εκδοσις τοϋ ίατροϋ 

τούτου δΕν είνε &παf.λαγμέν11 καl άλλων παντοίων άμαρτημάτων, περl ών 
έν Ciλλφ τόπφ &α ε'ίπω τα δέονtr(. 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΟΙΚΟΣΗΜΑ 

Ό κα&ηγητljς τοίi Πανεπιστημ(ου; καt Ε'φορος τοϋ Βuζαντιvοίi Μου

σείου, κ. Γ. Σωτηρίου είς άρθρον του δημοσιευ8έν είς τΟ περυσινΟν Χριστου

γεννιάrικον τεϋχος τής «Νέας ~Εστίας» καl έπιγραφόμεvον «ΤΟ Μουσείον 

καl ή μεσαιωνικη τέχνη τ1iς Ζακύνθ-ου» έδημοσίευσε, μεταξυ άλλων, καl τέσ

σαρα οίκόσημα εύρισκόμενα έν τψ Μουσείφ τfjς Νήσου. 

, Μελετήσας έπισrαμέvω; τdς άπεικονίσεις τών έν λόγφ οϊκοπήμων 

κατωρ&ωσα να έξακριβώι:τω δτι ταϋτα άνi'jκον εϊς τΠς έξης εύγεvεί~ Ζu:κυν-
_a. ' ~ ; ':> 
-υινας οικογενειας: 

Α'. (εκ δεξιών προς τ' &ριστερά). ΟΙκόσημον τfjς ο\κογενε(ας Γαeτζώνη. 
CH~' ~," ~; CE οικογενεια αυτη ειναι παrιαιοτατης νετικf}ς καταγωγfjς, έκ τών πολλών 

δε μελών αύτijς, &τινα εχρημάτισαν &νώτεροι τής Γαληνοτάτης ι'Jπάλληλοι ε\ς 

τaς διαφόρους εν "Ελλ<iδι κτήσεις της, εδημιουργήl!η κλάδος εν Ζακύν&ω 

εγγραφεlς εν τfj Χρυσfj Βίβλφ τijς Νήσου. Κατ& το Ιiτος 1684 i'jτo μεταξ~ 
τών 93 οίκογενειών, αϊτινες &πέκλεισαν τΟ Μέγα Συμβούλιον τfjς Νήσου. ι 

"Η περιγραφlj τοίi οΙκοσήμου ~χει ώς έξi'jς: Κυανοίiν μ~ τρικόρυ

φον χρυσοίiν Ιiρος. Έπl τfjς μεσαίας κορυφής-τής κα\ ι'Jψη

λοτέρας-τρείς χρuσαί <'iκανiiαι. 

Β'. Οίκόσημον τής οίκογενείας 'Ιοvστ;ιvιάνη. Οί Ίουστινιάναι εΙ ναι έκ 

τών &ρχαιοτέρων καl ίστορικωτέρων πατρικίων τfjς Βενετίας, δώσαντες καl 

Δόγην (τον Μaρκον Άντώνιον 1684= 1688) εtς τijν Νύμφην τοϋ Άδρία. 
Κατά- τινας γενεαλόγους, είναι άπόγονοι τών "Ιουστινιανών, Αύτοκρατόρων. 
τοίί Βυζαντίουι καταφυγόντες έκεί8εv είς ~Ιστρίαν, δπου και 8χτισαν την πόλιν 

$Ιουστινόπολιν, την μετονομασ&είσαν κατόπιν Καποδίστριαν, έκ τfiς τελευ

ταίας δΕ ταύτης μετι{>κη σαν είς τα CΕνετικι:Χ τενάγη. 

Έκ τοϋ άρχικοίί ο"ίκου τών "Ιουστινιάνη έσχηματίσδη και ό κλάδος τών 

"Ιουστινιανών, τώv πατρικίων της Γενούης, κλάδος συνδε8εlς' μΕ την ~Ελλάδα 
διι:Χ τών Μ α ο ν έ ρ η δ ω ν • Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ώ ν τfjς Χίου, ίδί~ δέ διι:Χ τοϋ 

περιφήμου Ίωάννου Ίουστινιάνη Λόγγου τοϋ παρΟ: τΟ πλευρΟν τοϋ μαρτυ

ρικοίί αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου ύπερασπίσαντος την 

Βασιλίδα τών πόλεων. 

Έκ τού κλάδου της Βενετίας πλείστοι δσοι Ίουστινιάναι ύ.πηρέτησαν 

1 Χ ι ώ t η, '!στορ. Άπομν. τόμ. 3 σελ. 959. 
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την Δημοκρατίω' έν ~Ελλάδι, δύναταί τις δΕ ν& ε'ίπη χωρlς ύπερβολ1lν, δη 
πολV Ολίγα ι l1σαν αί έν Άνατολfι _κηlσεις τfjς Γαληνοτάτης, δπου δfν ύπηρέ
τησα~ μέλη τfίς άρισrοκρατικfjς ταύτης οικογενείας. 

Ταύτης κλάδος fμο καl δ οίκος τf]ς Ζακύv-&ου, δστις καl διι:Χ τοϋ τίτλου 
τοϋ κόμητος έτιμ1l{}η, τΟ Ετος 1796, .ύπΟ της δσον ουπω μελλούσης νι:Χ 

i 
6 
-ο 

-~ 
ο 

έκπνεύση ~Ενεrικfjς Δημοκρατίας. ΤΟ οικόσημον τών Ίουστινιάνη τfίς Ζακύν
{}ου είναι κΟ:&' Ολα δμοιον μf τΟ τών ~Ενετών ·Πατρικίων 1iτοι: 

«~-Ερυ·θρΟν μΕ χρυσουν δικέφαλον άετόν, τUς πτέρυγας 

Εχο\ιτα dναπεπταμένας, μΕ χρυσοίiν στέμμα έφ' έκάστης 
κεφαλfjς. 'Επίκεντρον: Κυανοϋς ιΟοειδiιςftυρε'ίσκος φέρων 

' ( 
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χ ρ υ σ η,, ζώνη ν. ΤΟ &πει,.ονιζό μενον οlχ.όσημον εύρέ"θη Εν τ ψ Ν αφ τη; 

Άγίας "Α\ινης 1. Έπl τοϋ Ναοϋ τούτου φαίνεται Οτι είχε δικαιώματα 1) 
οLκογένεια Ίοuσrινιάνη, εαν κρίνωμεν &πΟ πράξιν τοϋ συμβολαιογράφου 

Θ. ΓραικοU 2ι τοϋ Ετους 1614, Εξής Εμφαίνεται Οτι ό eΙεροσολυμίτης ίππότης 

Ίωάvνης "Ιουστινιάνης (Fra Giovanni Giustiniani Cavaliere Geroso-
Eιnitano) είχε τ1)ν ··διοίκησιν, μεrαξiι δ.λλων έν ~Ιταλί~ μονών, καl τών 

ναών τοίi cΑγίου Γεωργίου έν ΚεφαλληνίQ, καl τfjς eΑγίας 'Άννης έν 

Ζακύνitφ, ναών, οϊτινες τότε &νfjκον εtς τΟ περίπυστον τάγμα τών ίπποτών 

τοίi cΑγίου Ίωάννου τ1ϊς cΙερουσαλΊlμ. 

Γ'. Εlναι τΟ οLκόσημον της εύyποίίς Ζακυν&ίας Οικογενείας Μίστ;οeη, 

fiτις καl δια τοίί τίτλου rοϋ κόμητος έτιμ1l8η ύπΟ τfjς Βενετίας. 

CH οLκογένεια αϋτη είναι έκ τών 93, αϊτινες τΟ ετος 1684 απέκλεισαν 

το Μέγα Συμβούλιο" τijς Ν1]σου. 

Ή περιγραφ) τοu ο!κοσ1]μου εχει ώς έξijς: Τ ρ ιχjj τετ μη μένον 

(tieι·ce en fasce). "Αν ω μέρος: Κ u α ν ο υ ν μ ε Άργυρο υ ν Π α σ χ α λ ι ν ο ν 

(jj Θείον) Ά μ ν ο ν & ν τ ι if έ τ ω ς β α δ ί ζ ο ν τ α. Μεσαίον: Ά ρ γ ι•ρ ο υ ν 

μΕ δύο χρυσούς ίμάντας. Κάτω: Κυανοίίν μΕ τρία &ργυρa 

Β υ ζ α ν τ ι ν α ν ο μ ί σ μ α τ α κ α τ α ζώνη ν τ ο π ο&· ε τ η μένα. (AL χρώ
σεις τών μετάλλων δεγ εύρίσκονται Ev &πολύτφ τάξει μΕ τοitς κανόνας τfjς 

eΕραλδικης, πραγμα ούχl &σύνηΗcς είς μερικα CΕπτανησιακα οίκόσημα). 

Δ'. ΤΟ έντΟς τοίί &υρεοU τούτου &πεικονιζόμενον δΕν εΙναι οίκόσημον. 

Είναι τΟ εμβλημα tfjς CΕνετικΊjς Δημοκρατίας, ό πασίγνωστος πτερωτΟς Λέων 

τοίi Άγίου Μάρκου, δστις διa τοu δεξιοίi έμπροσ&ίου ποδΟς στηρίζει &νοι

κτΟν βιβλίον ε1ς τός δύο σελίδας τοU όποίου είναι χαραγμένον; κεφαλαίοις 

γράμμασι, το γνωστον ρητον ΡΑΧ ΤΙΒΙ MAH.CE EVANGELISTA 
MEUS, ρητΟν τοϋ παρασήμου τσU ίπποτικοϊi τάγματος τ ο ϋ cA γ ίο υ Μ ά ρ
κ ο υ, τoii όποίου τάγματος μέγας Μάyιστρος fμο ό έκάστοτε Δόγης ηϊς 

Γαληνοτάτης. 

Ό πτερωτΟς λέων ένετειχίζετο συν1l-&ως μόνος, δ.νω&εν rών πυλών τών 

φρουρίων, Ενίοτε δ€ καl dλλαχοϋ τών τειχών, παραπλεύρως τών οίκοσ1)μων 
τών φρουράρχων, προβλεπτών ij iJλλων τιτλούχων τi'jς Βασιλίσσης tou 'Αδρία. 

Γ. Ε. τΙΠΑΛΔΟΣ 

ι Κατά πληροφορίαν τοϋ έν Ζακύν{}φ ίσtοριοδίφου καl διευituντοϋ τοϋ έκει άρχειο

φυλακείου κ. Λ .. Ζώη. 
2 Α. Ζ ώ η, ΛεξικΟν ίστορ. Ζακύνθου Β' σελ. 330. 
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Μάστιξ &ληilώς τρομερά, μάστιξ η όποία επι αιωνας όλοκλήρους eτυ

ράννησε τ&ς ν1]σους καί τdς παραλίοuς 'ίδίως πόλεις τfjς Μεσογείου, άπέβησαν 

αί eπιδρομαi τών eξ 'Αλγερίας καl i'Ι.λλων μερών τijς Β. Άφρικijς όρμωμέ

νων ληστοπειρατών. Καl έγέι•οντο μΕν αί Επιδρομαl αΏται κατα τών παρα

λίων, ώς είπον, πόλεων, ίδίως Ομως κατd τών ταξειδευόντων πλοίων, τα 

όποία μεταφέροντα τρόφιμα καl έπιβάτας είς τσUς διαφόρους λιμένας καl 

σuναντώμεvα ύπό τώv έπιδρομέων έληστεύοντο, οί δΕ ναϋται και τα πληρώ

ματα άπήγοντο είς αίχμαλωσίαν. Καl Οσοι μέν τών &τυχών α'ίχμαλώtων 1Ίδύ-
' 'ξ .Q. - ~ ' ' "' , 'F "' ' ") • ' ναντο να ε αγορασuουν απο τους οικειους των, ουτοι ετ-υγχαyον ε ~.ευυεριας 

καl έπαηlρχοντο είς τfιν πατρίδα των, Οσοι δ"' έστεροϋντο τών μέσων παρέ

μεναν έν τfi ξένΌ ύφιστάμενοι Ολα τfjς αϊχμαλωσίας τα δειν& καl άναμένrιντες 

τfιν σωτηρίαν των Εξ ούρανοϋ, κατό τός εUχάς, τας όποίας ή Εκκλησία άνέ

πεμπε πρΟς λύrρωσιν αϋτών. 

Τοιαύτην κατάστασιν, ώς Επόμενον, βαρέως Εφερον προπάντων οί 

itαλασσοκρατοϋντες τότε Βενετοί, οί Οποίοι συχνότατα εβλεπον τΟ:ς εlς την 

Άνατσλi)ν κτήσεις των λεηλατουμfνας ύπΟ τών βαρβάρων και τοiις πιστοτά· 

τους ύπηκόους των συρομένους είς αίχμαλωσίαν. ~Εντείοfl-εν καl ό Προβλε

πηΊς Ζακύν&ου Φραγκίσκος Πιζάνης, πρΟς άνακούφισιν τοϋ λαοϋ καl πρΟς 
κραταίωσιν τfjς ναυτιλίας, ή όποία ε1χεν ύποστη πολλ&ς άπωλείας, έ'νεκα τοϋ 

11ανάτου πολλών άρίστων ναυτών, άπαραιτήτων εϊς την ύπηρεσίαν τfjς ένδοξο

τάτης Βενετίας, προφρόνως καl εύεργετικώς μεριμνών, έξέδωκει τfιν 3 ]ου
λίου 1560, διατα)'l]ν, δια τijς οποίας ϊδρυσε τ α μ ε ίο ν προς &πελευitέρωσιν 
αίχμαλώτων. 

Δι' αύτfjς 'δπεχρεοϋντο δλα τα πλοία τfjς Ζακύνftου νc'ι πληρώνουν άπΟ 

της· 1 Αύγούστου τοϋ ίδίου Ετους, άναJ,όγως τfjς χωρητικότητος αύτών καl 
τοϋ άρι{tμοϋ τών Επιβατών, ώρισμένα χρηματικα ποσά, τα όποία Επρεπε να 

παραδίδωνται είς χείρας ένΟς πολίτου έκλεγομένου ύπΟ τοϋ Συμβουλίου τfjς 

Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος τfjς νήσου καl φέροντος τΟν τίτλον Ταμίου πρΟς 

&πελευflέρωσιν αίχμαλώτων. eo Ταμίας ούτος ι'Οφειλε να τηρίJ ε'ίτε εϊς την 

οϊκίαν, ε'ίrε εϊς τΟ κατάστημά του κιβωτίδιοv, διd τοϋ στομίου τοϋ όποίου να 

διέρχεται εν μοτσενίγιον (νόμισμα της eποχi'jς eκείνηc). Το κιβωτίδιον τοϋτο 

είχε τρείς κλείδας, 11 μία τών όποίων Επρεπε να κραrfjται &πΟ τΟν Εκάστοτε 

Προβλεπτi]ν της νήσου, ή άλλη άπΟ τΟν γεροντότερον τών Συνδίκων τfjς 

Κοινότητος καl ή τρ.ίτη &πΩ τΟν ρηdέντα Τα μίαν, οϋτως όJστε να μη δύνανται 

να έξάγωνται χρήματα Εκ τοϋ κιβωτιδίου, ανευ· τfjς συναινέσεωs καl t(ί>V τριών. 

' 
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Kql ϊνα μ1Ί τα πρΟς άναχώρησιν πλοία άποπλέουν έχ τοϋ λιμένος ανευ 
τfjς πληρφμfjς, ύπεχρεοίίντο οί πλοίαρχοι, έπl ποινίj, να Εκδίδουν γραμμάτιον 
πρΟς τόν λιμενάρχην, Τ], έν άπουσίq. τούτου, πρΟς τΟν τείιώνην, είς τό όποιον 

. νd γίνεται μνεία τοϋ Ονόματός των και της χωρητικότητος τών πλοίων των. 
Δυνάμει τοϋ γραμματίου τούτου Επειτα παρεδίδοντο τα χρ1]ματα εϊς τΟν 
Ταμίαν, ό όποίος Επρεπε να κρατfι βιβλίον καl να σημειώνη τα εiσπραττό
μεvα καl τα πληρωνόμενα χρήματα καl να τ~ άντιπαραβάλλη μΕ τΟ βιβλιά
ριον, τΟ όποίοv ~α έη]ρει ό λιμενάρχης η ό τελώνης. 

Δια τi)ς αυτης διαταγfiς ΕδηλοίJτο είς τοUς κατοίκους της ν1]σου δτι, εαν 
fιχμαλωτίζετο κάνείς, {)·(ι έλάμβανεν έκ τοϋ είρημένου Ταμείου μόνον δου
κάτα δέκα, αν δε 11 οίχονομικ1Ί κατάστασις τοϋ αίχμαλωτιζομένου ή το τοιαύτη, 
ωστε ν' άπαιτ·Π nlν χαταβολi)v περισσοτέρων, τότε ~α έδίδοντο ταϋτα μόνον 
κατόπιν ψηφοφορίας, ε'ίς ηΊν όποία\' {)d Ελάμβαναν μέρος δ Προβλεπτής οί 
δ" Σ' β J , ' υο υ μ ου ,οι του, ο[ τρεις Σύνδικοι καi δ Ταμίας, ila εψ1]φιζον δε ύπερ 
πέντε τούλάχιστον μέλη. 

~Επειδη δΕ fiτo δυνατΟν νd συμβ1j, &στε άγα11οί Χρισrιανοl ν' άφ1]vου11 
είς τdς διαftήκας των χρήματα 11 καl (iλλα εϊδη πρΟς τΟν σκοπΟν έξα)'οράς 
αίχμαλώτωv, δια τούτο Επρεπεν ό Ταμίας να κρατfj λογαριασμΟν παντΟς 
εισπραττομένου. ~Εaν δΕ τα δια λjσμΟν τών αίχμαλώτων διατι~έμενα llσαν 
κτήματα, αί εισπράξεις των, εϊτε διδομένων εϊς Ενοίκιον, ε'ίτε G.λλως πως 
παραχωρουμένων ύπΟ τών Συνδίκων καl τού Ταμίου, Επρεπε να κατατίΒεv
ται &να πάν Ετος εϊς τΟ Ταμείον, κατα τας διατάξεις τών άποβιωσάντων. 

CΥπεχQεούντο έπίσης οι συμβολαιογράφοι δι' δρκου κα1 έπι ποινfj ίσο
βίου στερ1lσεως τού Επαγγέλματός των, να Ερωτοϋν ταUς συντάσσοντdς τι:Χc 
διαδΊlκας των, αν έπε8ύμουν ν~ άφijσουν κατι είς τΟ Ταμείον τών αίχμαλώ~ 
των, oL ΩΕ Εχοντες εϊς τα πρωτόκολλά των δια-&Ίlκας, έν αίς έγίνετο μνεία 
παρομοίων δωρεών, ύπεχρεοίίντο να μεταβαίνουν ΕντΟς μηνΟς είς τΟ γραφείον 
τfjς Κοινότητος καl δίδουν σημείωσιν είς τοiις Συνδίκους, οί. Οποίοι Ενόρκως 
8πρεπε να μεριμνοϋν, δπως αL είρημέναι δωρεαl περιέρχωντ-αι είς τΟ Ταμείον. 
'Επίσης ώρίζετο νΟ: γίνεται γενικΟς dψορεσμΟς dπΟ τΟν 'Επίσκοπον 11 τΟν 
Πρωτοπαπάν, έπl τψ σκοπ(ρ δπως, δσοι ε.ίχον ύποχρέωσιν να δο)σουν χρ11-
ματα διc'ι τοiις αLχμαλώτοuς, μεταβοϋν καl τό γνωρίσουν είς τοiις Συνδίκους. 

'Εν τέλει Ολοι οί ί.ερεί:ς και εφημέριοι τών έλληνικών και λατινικών 
έκκλησιών Vπεχρεοίιντο κατd Κυριακην είς ηlv λειτουργίαν να .προτρέπουν 
τοiις έκκλησιαζομένους είς Ελεημοσύνην ύπΕρ τών αίχμαλώτων και ίδίως 
οί πνευματικοl τοiις ύπ' αύτών Εξομολογουμένους, είς δλους δΕ τοUς ναοUς 
ώρίζετο να τοπο&ετηι'!fi EV κιβωτίδιον με έλληνικΊ)ν Επιγραφfιν δια τους 
αίχμαλώτους ι. 

1 Βλ. Registro Ducali. Terωinazioni ecc. 14:87-1569 σ.143 παριi τψ 'Αρχειοφυλακείφ-
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Έργον τόσον άξιέπαινον, μεγάλως πλουrιζόμενον δι' είΊλαβών δωρεών, 

ftαυμασίως προώδευσεv .... Οrε εύρίσκεω έν τψ Ταμείφ σεβαστΟν χρημαηκΟν 
ποσΟν έκ χιλίων χαl πλέον δουκάτων, έκτΟς άλλων 500 τσεκινίων, καl τΟ 

ποσΟν τοϋτο Εμενεν, ώς έπl τΟ πολύ, νεκρόν, εζηηl-8η η Ενίσχυσις τσϋ ταμείου 
τοϋ Σιτοβολώνας τfjς \'Ίlσου, τΟ όποίοv διCt τfις άπΟ 5 Δ/βρίου 1604 διατα
γτjς τοίi τότε Προβλεπτοϋ Ζακύν{}ου Μ. Μισιελ παρεyά>ρησε ποσον 500 τσε

κινίων πρΟς 8°/ο κατ' Ετος. ι ΠαραπλΊlσια ποσα παρεχωρή-&ησαν καl είς 

&:λ.λας περιστάσεΙς. 

Δυστυχώς, παρα τΟν άγαθΟν σχοπΟν δι' δν ίδρύθη τΟ Ταμείον Αίχμα. 

λώτων, dρκεταl σύν τψ χρόνψ έγένοντο καταχρ1lσεις είς αύτό. Τών χρημάτων 
του μάλιστα διαη&εμένων είς έπικινδύνους lδιωτ~κδ.ς Επιχειρήσεις, κατήντη

σεν (όστε το έξ 7630 δουκάtων κεφάλαιόν του ,.α περιορισΒij είς μόνον 1600 
πραγματικα δουκάτα, τών Εκάστοτε ΤαμtιΙ)ν μ1l λογοδοτούντων διΟ: τ1Ίν διαΜ 

χείρισίν των. Δια τοϋτο ό ΓενικΟς Προβλεπτ1lς "Αντώνιος Πιζάνης, μετα 
γενομένην έπι-&εώρησιν καl έξέλεγξινι -&έλων να προλάβη πάσαν είς τΟ μέλλον 

άταξίαν καl κατάχρησιν, δια τfjς άπΩ 3 Άπριλίου 1632 διαταγfjς του, όSρισε, 
μεταξU άλλων, να Εκλέγηται του λοιπού καl δεύτερος ταμίας, να δίδη λογο

δοσίαν της διαχειρίσεώς του, να γίνουν κατάστιχα τών κτημάτων τοίί Τα
μείου καl τών Οφειλετών αVτοίί καl τn χρfjμα να δαπανάται πρΟς μόνον 

τΟν σκοπόν της έξαγuράς αίχμαλώτων. 2 

Καl δια νεωτέρων διαtαγών 3 τών Γεν. Προβλεπτών Άλο'ίσίου Τζώρtζη 

&πο 8 Ν/βρίου 1640 καl 'Ανδρέου Κορν8ρ &πο 29 Όκτωβρ. 1677, διετη

ροϋντο στα-Βεραl αL προγενέστεραι διατάξεις, ώ; ~ έπίσης καl τΟ πρΟς Οφελος 

τοϋ αϋτοϋ Ταμείου κα{}ορισftΕν παρ<Χ τοίi Προβλεπτοϋ Ζακύν{tου Φοσκόλου 
δικαίωμα δύο γαζετών 4 άνα πd.;αν χιλιάδα Εξαγομένου σταφιδοκάρπου.· 

cy πΟ τοιούτους οίωνοUς τΟ -εύεργετικΟν τοϋτο <Ίδρυμα έξηκολούΒησε να 
λειτουργi] μέχρι τfις πτώσεως της Βενετοκρατίας, μερικα δΕ χρημαηκα ύπο
λείμματα αϋτοϋ είχαν μείνει κατατεθειμένα είς τΟ Ένεχυροδανειστ1lριον, Οπου 

έτηρείτο έπίσης καl τΟ ταμείον τοϋ «Νοσοκομείου». 
τα ύπολείμματα ταϋτα ώς καl τΟ ταμείον τοίί Νοσοκομείου διεχειρίζετο, 

Ciγνωστον άπΟ πότε, ό Εκάστοτε Συντηρητfις ταμίας τοϋ ~Ενεχυροδανειστηρίου. 

Κατ<'< το 1797, έπl τij κατοχiΊ ττjς Ζακύνitου fJπo τών Γάλλων δημο

κρατικώΥ, ό στρατιωτικΟς Δισικητfις αVτης στρατηγΟς Γκεντιλ1)ς, ενεργών 
κατ~ άνωτέρας Οδηγίας, dφιlρεσεν άπΟ τΟ 'Ενεχυροδανειστήριον τα ίΙπολείμ

ματα εκείνα, άνερχόμενα είς 2,082 ρεάλια και 86 ι;, Ciσπρα, βραδύτερον δέ, 
έγχα1'ttδρυΊΊFντος όριστικώς του Δημοσυμβουλίου, και τα βιβλία και τα δγγραφα 

1 Β. D. Τ, ecc. 1487 ~ 1676 σ. 235, έν{)' &.νωτέρω, 
2 "Εν&' &νωτέρω σ. 298. 
3 Παρό τι$ Άρχειοφυλακείφ Ζακύν-6-ου. 

4 Εtδος βενετικοϋ νομίσματος. 
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Εκείνου τα σχετικα πρΟς ηΊν διαχείρισιν άμφοτέρων- τών Ταμείων, διέταΕε 
τοUς Οφειλέτας να πληρώσουν τα καθυστερούμενα έδαφονόμια χαl παρέδω~ε 
καiόπιν είς τΟ δημοτικΟν Ταμείον πάνrα τ& ε'ίσπραχ-&έντα χρήματα, τα όποία 

έχρησίμεuσαν είς τοπικdς άνάγκας και Οχι πλέον πρΟς &vακσύφισιν τών 
α'ίχμαλώτων. 

Τά, ώς άνωτέρω, βιβλία καl Εyγραφα διαχειρίσεως τού Ταμείου Αίχμα

λώτων κα-τετέ&ησαν είς τΟ Διοικητ1)ριον, Εν8α συνεδρίαζε τΟ Δημοσυμβούλιον 
(Municipalita), &λλa κατa η)ν Ciφιξιν ε!ς Ζάκυν{}ον τών Ρωσσο- Τούρκων 

(1 ?"98), μετι:'ι καt Ciλλων τα βιβλία Εκείνα έκλάπησαν καi διεσπάρησαν, π/3ιν 
ΕΙ'Ος Καitημερινοίί, διασω{}έντος παρa τοϋ Ά. Σκούφη. 

Οϋτω, περιελ&όντος τοίί "Ιδρύματος είς τοιαύτην κατάστασιν καl Εξαφαvι
σ&έντων τών βιβλίων καl έγγράφων του καΙ άφαιρεδένrων τών χρημάτων του, 

έπόμεvον η το, δτι καi οί δφειλέται κα8υστέρουν τας έτησίας .πρΟ; αUτΟ δq:ει
λάς των, καftΟσον παρ' οϋδεμιdς 'Αρχής έβιάζοντο πρΟς τοί!το. 

Κατα, τΟ 1816, έπl 'Αγγλικής Προστασίας, Έπιτροπ1) όρισ&είσα ύπΟ 
toίi De- Bosset, Διοικητοϋ τ1iς Νt1σου, κατώρ&ωσε να περισυλλέξη τι να τών 

βιβλίων διαχειρίσεως, καl προέβλεψε δια η)ν ε'Cσπραξιν τών Μ{}υστερουμέ

νων έδαφονομίων Οχι μόνον δια λογαριασμΟv τού Ταμείου Αίχμαλώτων, 

άλλΟ: καl τοϋ Νοσοκομείου, δρίσασα τα υπολείμματα δια nlν &νοικοδόμησιν 
τοϋ αUroU Νοσοκομείου τών ένδεό)ν της πόλεως, συνεvω{)·έντος μετι:'ι τοϋ 
Έκ{}εrοτροφείου. 

Βραδύτερον τa βιβλία εκείνα διεβιβάσ{}ησαν προς τον δημόσιον Ε!σ

πράκτορα, ό όποιος, έπl τfι βάσει Εκείνων, εισέπραττε τα έηlσια έδαφονόμια 

δια λ/σμΟν του Ταμείου Αίχμαλώτων παρα τών -δποχρέων πρΟς τοϋτο.· 1 

Προκειμένου περl παροχijς βοη{}ήματος εχ tou Ταμείου προς &πελευ
-&έρωσιν_ αϊχμαλώτου τινός, U.πεβάλλετο α'ίτησις πρΟς nlν Διοίκησιν, τοUς 

Συνδίκους και τοUς Ταμίας Αίχμαλώτων, δια niς όποίας, γινομένης μνείας 

τfjς αίχμαλωσίας, τής πενίας καl τοϋ μέρους, δπου έκρατείτο δ αίχμαλωτι
σθείς, Εζητείτο η παροχη τών συνή1tων 50 ρεαλίων εκ τοϋ Ταμείου. 

ςΗ Διοίκησις, μετd έπισταμένην Εξέτασιν μαρτύρων καl βεβαίωσιν τών 

ε'ίς τfιν άvαφορdν &ναγραφομένων, δυνάμει ίδίως τfjς, ώς &νωτέρω, &πΟ 29 
'Οκτωβρίου 1677 διαταγi'jς τοίί Γεν. Προβλεπτοίί ι~αλάσσης Ά. Κορνέρ, διέ

τασσε τfιν έκ τοϋ Ταμείου Αίχμαλώτων παροχfιν τοϋ αίτουμένου χρηματικοίi 

βοη&ήματος πρΟς τΟν αίτοίiντα, δια τοϋ επιτρόπου αϋτοϋ, ύποχρεουμένου είς 

τfιν έπιστροφfιν τού ποσοίί τούτου, εαν ή έξαγορδ. δfν Ενηργείτο ΕντΟς fξ μηνών. 
CH Εξαγορα άνετίitετο είς πρόσωπον προωρισμένον να μεταβfl είς τΟ 

μέρος, Οπου παρέμενεν δ αίχμάλωτος, μετα τοϋ Οποίου προσώπου συνετάσ

σε·ω έπίσημον συμβόλαιον, κατCι τΟ κατωτέρω συν1Ί-&ως ύπόδειγμα. 

1 Βλ. Libri della Reggenza, έγγραφον ί1π' &ρ. 372.της 8 Μαρτ. 1830. 

li 
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«1681 νοεμβρ(ου 2 εtς χώραν ζακύνiJου, η)ν σήμερον ένεφανίσ&ησαν 

κατέμπροσ&εν έμοϋ νοταρίου καl μαρτύρων παρόντες σωματικώς &πΟ τΟ ένα 

μέρος ό σπετάμπιλ s. τζουάνες μακρijς, &πο το ετερο ό μρ. χριστοφης συνα

δινΟς τού πστΕ βαλιάνου άπΟ τη κεcrάλλον't·Ιά, κάτοικος ε'Lς χωρίο σουλάρους, 

καl έκ τρίτου μέρους ό μρ. μανόλης σέργης άπΟ την παρΟν χώρα, τα όποία 

μέρη έσυμφώνησαν, ώς κάτωftεν, ηγουν εύρισκόμενος να Εχη δ Ciνω&εν συνα

δινΟς έναν του άνε-ψιόν, όvόματι Βαλιάνον συναδινΟ. στη Τρίπολι μπαρ μπα

ρ ία, είς τΟν Οποίον τόπον μέλλοντας να πάυ δ Civωδεν σέργης, έπαρακάλεσε 

ό αύτΟς συναδινΟς τΟν ι"iνωftεν s. μακρf] γ,αl κάνει τi]v παρ(ηι δμπλιγατζιCrv 

πρΟς τΟν αύτΟν σέργη, 1'lγουν νι:l &έλη προκουράρu δ αUτΟς σέργης ώς καftc:Ος 

περβέρτου της παρούσης δμπλιγάρεται να ξαγοράση τον aνωiJεν σκλάβον με 
- ')δ 'δ ; c ~ ' ; δ'δ ' 'ξ ' ' δ' ~ \ ~ξ σο , ι ε ικο του ο αυrος σεργης, ι οντας του ε ουσιαν να ωση εις την ε α-

γοράτου Ιiως ρεάλια έκατον πενijντα δεφέρμο, όποϋ με μεσίβες του ό σκλάβος 

γράφει πώς δια τόσο άποκόφτη καΙ. &κόμη δΕ ρισπέτο εως ρεάλια τριάντα δια 

aλλες ~ξοδες όποϋ iJέλουν χρειασθη, κα\ ξαγοράζοντάς τονε με τες aνωiJεν σοϋ
μες να ftέλυ λάβυ φέδες άουτέντικες καl λεγάλες &πΟ τοVς κονσόλους δπου είναι 

στΟν ανω3ε τόπον δια βεβαίωσιν τfjς &λη{}είας, καΙ επειτα να τΟν ΊΊμπαρ

κάρυ να τόνε φέρη έδώ, καl φέροντάς τονε όμΠληγάρεται ό Ciνωftεν s. μακρfjς 
να δώσn καl κοντάρη τοϋ αύτοϋ σέργη ε1ς τόσα μετρηη:Χ χειροδοτώς τα άνω

&v ρεάλια έκατΟν πενfίντα καl τα ριάλια τριάντα η Ολιγώτερα αν ξοδιάση 

στΕς ·αύτΕς σπέζες λιγώτερη σοϋμα καl δΕ πιοίi να τοϋ κορισποντέρ1J καl τΟ 

κάμπιο των αύτών ρεαλίων Εκατόν πενfjντα καl εtς nlν άνω{}ε έξοδία -πρΟς 

ε"ίκοσι τα έκατΟ χωρlς καμμίας ένανηόητοςJ μΕ πάτο περΟ καl Εξεκα&αροσύνη, 

Οτι Υν κάζο όποϋ ό ΘεΟς να μην .tO δώση, ξαγοράζοντας τΟν &νω&εν σκλά

βον καl εϊχε τοϋ λάχη Ηάνατος ίJστε.ρα &.πΟ nlν έξαγορά του, πρlν να καπι

τάρη έδώJ να εlναι νονοσtάντε δμπλιγάδος δ Civω\Jεν s. μακρfίς πρΟς τΟν 

αύτΟν σέργη ναν τοϋ δώση καl κοντάρη τα Ciνω3-εν ρεάλια έκατΟν πενήντα, 

Εξοδες καl κάμπια ώς Ciνω3εν ρεάλια έκατΟν πενfίντα, Εξοδες καl κάμπια ώς 

Civωitεv. eo Οποίος μρ. Χριστοφfjς συναδινΟς δια άσικουρατζιΟν- τοϋ αύτοϋ 

s. Μακρfj, τοϋ Εδωσε είς τΟ παρΟν ρεάλια δέκα τοϋ &νω&εν σέργη άκόνtο 

στα ρεάλια έκατΟν πενfjvτα διατl μΕ τΟν έρχομΟν τοϋ C:ίνω{}εν σκλάβου, όβέρο 

σουτζεδέροντάς του ό {}άνατοςJ c'Ος CiVω\Jεv, μΕ φέδε πεvό, ώς ε'ίπαμεν, κον

σόλου άπΩ κάitε στ:άτο δποϋ καπιτάρη, να δίνη τα αύτα ρ. έκατΟν πενflντα 

ό s. Μακρfi, μΕ τΟ ρέστο την έξοδία, δια τΟ όποίο ρέστο· μένει όμπλιγάδΟς 

ό aνωiJεν μρ. Χριστοφfiς προς τον aνωiJεν s. Μακρij, κα\ Ι!τζι προμετάρουν 

μΕ τα καλά τους και τα έξfίς ρετζιπροκαμέντε τα Ciνω\Jεv μέρη διΟ: τΟ άδεμ

πιμέντο Ί'.ν τοϋτο ε πΕρ τοϋτο, ώς CiνωιΊ-εν. Καl δια πλέον καουτζιΟν τοίi &νω

iJεν s. Μακρη έμπαίνει πιέτζος καl πριντζιπaλ παγανδόρος δι<'< το liνωiJεν 

ρέστο καl κάμπια δ παρΟv καl Ετζι .εύχαριστημένος s. δημήτρις φραν. 

τζfjς τοϋ σταματέλου, όμπλιγάροντας τι:Χ καλά τους καl σωματικώς "ίνσό-
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λιδουμ, είς μαρτυρίας τώv κάτωθ'εν καl βεβαιόνοuν καl Οσοι ηξεύρουν, 

-Τζουά1'ες μακρfjς βε6αιώ1'ω ώς δ.νωθεt·, . 
Νούτιος .Αάτζαιιης μαρτυρώ τd a>•ωθεν, 

:Σtαμά~ης eωμι6ποvλος _μαρτυρώ τd lJ.νωθεν, 
Μανόλης σέιιyης βε6αιώνώ τd aνωθει•, 

Δημήτιιις Μιvτιέeης; βε6αιώ>•ω <bς α,.ωθει•» 1. 

Μετa την καταστροφην τfίς πειρατείας, φοβερον κτύπημα κατ<'< τfiς 
όποίας κατήνεγκε καl δ Γεν. Προβλεπτfις iJαλάσσης 'Άγγελος "Εμος, rι!> 1787, 
είς τΟν ΟΠοίον ή Ζάκuν&ος εύγνωμονοϋσα προσέφερε χρυσοίίν Ενυπόγραφον 
μετάλλιον, μη ύπάρχον-rος πλέον λόγου, Επαυσε ν&. λειτΟυργίi τοϋ λοιποϋ τΟ 
τόσον είιεργετικΟν άναδειχ&Εν Ταμείον Αίχμαλώτων, τών ε,,απομεινάντων 
κεφαλαίων -rou διαΚρατη8έντων είς τΟ ~Ενεχυροδανειστήριον.-

Πρlν κλείσω τΟ σημείωμα τοiΥτ:ο, δ.Εν κρίνω Ciσκοπον ,,α παραδέσω καl 
δύο έκ τών συγκινητικών ιfσματίων, τα όποία ε_ψαλ~ε τότε δι_α τσUς &νδρα
ποδιζομένους ή δημοτικη μοϋσα καl τα_ όποία Περιέσωσεν είς. τΟ σύγγραμμά 
του ό άείμνηστος ΆρχιεΠίσκοπος Ζακύνθ'ου Ν. Κατραμi]ς 2• 

Βαρκσύλλαι'ς όποV φεύγετε, βαρΚούλλαις σταματijσΤ ε_· 
Αύτδ τΟ Jι.ΓιΟ που π1}ρrι.τε τάχα μ1) τ01' πουλijτε; 

Χίλια έδινα νd τΟν ίδώ, χίλια ν~ τοϋ μιλ1jσω, 
Χίλια έδινε η μανούλJ.α του και χίλια η άδερφή του, 

Κι• δ ΝιΟς άπηJ.ογήθηκε μέ τΟ γλvκ6 του στόμα: 

«" Εχετε γρόσια; φάτε τα· φλωριά; φυλάξετέ τα, 
Kl όταν άσπρίσn ό κόρακας και γένη -περιστiρf,, 
Τότε καt σύ, μανούλλα μου, έμένανε άκαρτέρει». 

Κανίστρι μυριοπλούμιστο, γαρούφαλα γιομάτο, 
Ποϋ μοσκο6όλάες τfι γη, τζοι στράτα_ις ποίί προf3άτειες 

.Σε ποία χέρ'ια {}d βρεθiJς, σε τί πόρτο θ' άράξης j 
Γιd νC1ρθn ή μανούλλα σου νd σέ ξαναγοράσn ; 
''Ας fjτανε τό βοΛετός -τδ αίμά μου νά χύσω, 
Τά μάτια μου τd έδινα. νd σε ξαναγυρίσω, 
Τά μάτια μου έγινήκανε δυΟ βρύσες; δυΟ ποτάμια 

Καl δσο ζώ θd τρέχούνε, κ' έχω πν()η στΟ στόμα, 
Θd- δέωμαι τζij Δέσποινας καl του Έσiαυρωμένου 
Nd σου χαρίσn λευτεριά, τ ζ &λυσαι~ _ νd σοiί λύσn. 
Όρπίδα έχW στην Παναγιd γρήγορα νd γυρίσnς, 

.Στήν άγκαλιd τζij μάJΨας σου νd σέ γλυκοφιλήσn. 

Ζάκυνflος 1928. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ 

'Αρχειοφύλαξ Ζακύ1ιθου 

1 Βλ. Σuμβ/γράφοu Ζακύν&ου Κ. Ν ο β άκου, ΠQα~~τικά, Βιβλ. 14 σ. 114. 
~ Φιλολ. 'Ανάλεκτα Ζακίινδου σ. 56. 



Εικ. 1. Γενικt) Cι:ποψις τοίί κωΊολικοίί τfις παρό. τό Τσάγεζι 

βυζαντινης Μονης. 

Εtκ. 2. "4-ποψις της Ν Α. πλεuρaς τοU κα{)-ολικοϋ τi'jς "Μονfις. 

I 
Ί 

:Εtκ. 3. Παλα.ιοχριστιανικΟν έπιστύ.λιον διασφζόμενον έν τfι Μονίj τοίi Τσάγεζι. 

ΒΥΖΑΝτΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

ΙΓ' ΚΑΙ ΙΔ' ΑΙΩΝΟΣ 

{Συμβολή εί~ την βυζαντινήν άρχιτεκτονικήν τi]ς τελευταίας περιόδου.) 

2. "Η Μονiι τής Παναγίας καi τοiί άy. Δημητρίου παριi το Τσάγεζι 

(Κομ,ήvειοv · Κονομειό). 

Εlς τijν &νατολικi]ν κλι<iιν της "Cισσης τi]ν κατερχομένην προς το 

-Αίγαίον, μεταξiJ τών κωμοπόλεων Τσάγεζι κα'ι Καρύτσης καi τών ίαματικών 

πηγών «Κόκκινο νερό», διασψζονται πολλd &ξιόλογα μεσαιωνικιl λείψανα, 

μη μελετηίΜντα είσέτι, τεΗαμμένα δΕ σήμερον ύπΟ πυκνοτάτην βλάστησιν. 

Μεταξυ τών μεσαιωνικ~ν τούτων έρειπίων τΟ σχετικώς καλύτερον σφζό

μενον είναι ή βuζαντινij Μονi] τijς Παναγίας ή τιμωμένη σήμερον έπ' ονόματι 

του άγίου Δημητρίου καl Επονομαζομένη τΟ (<Κ ο μ ν 1] ν ε ι ο ν», έκησμένη 

<'ivωltεν γραφικijς πυκνοφύτου χαράδρας καΙ &πέχουσα μίαν περίπου &ραν 

&πο τijς κωμοπόλεως Τσάγεζι. 

'Εκ της βυζαντινijς Μονijς διασ<(>ζεται- κακοτέχνως έπεσκευασμένον σ1jμε

ρον- το καltολικόν (ε1κ. 1- 2), ύψούμενοv εν τιj) μέσφ αύλijς σχηματιζομένης 

δια τετραγώνου περιβόλου, είς ηlν δυτικfιν πλευραν του όποίου εύρίσκεται 

ιΧVανεω-&είσα, εtς μεταγενεστέρους, ώ; -aα τδωμεν χρόνους,. χαμηλi} πύλη. 

~Επl τοϋ περιβόλου τούτου στηρίζονται Ελάχιστα νεώτατα κελλία, έκτισμένα 

προφανως f:πl τών -3-εμελίων παλαιοτέρων, δεξιό δΕ τοϋ κα&ολίΚού εύρίσκε

ται 1] Τράπεζα, έξ ή; διεσώf!ησαν μόνον, Ομοίως έπεσ~ευασμέναι, ή δυτικfι 

και νοτία πλευρά. 
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·1. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡ! ΤΩΝ ΤΥΧΩΝ .&YTH~r 

Περl τijς κτίσεως καΙ τijς !στΟQ"(α;-mrl}όΧου τijς άξιολόγου.ταιίτης Μονijς 

δεν f1δυνή/Ιην μέχρι τοϋδ& vι'ι εδρω ~ξηκριβωμένας πληροφορίας •. "Οτε κατα 

το 1852 επεσκέφlfη αύτf]ν δ Mezieres (Memoires sur le Pelion et l'Ossa, 
Parίs, 1Β53, σ. 243 κ. ι) ή πλουσία ε!ς χειρόγραφα καΙ παλαιa Ι!γγραφα 
βιβλιο&ήκη τijς Μονijς είχεν !]δη κατa το πλείστον συλλη&ij. «"Η Moνlj τοϋ 

Τσάγεζι, λέγει, ιϊλλοτε πλουσία καl δχυρά, Εδηώitη ύπΟ τών Τούρκων καl 

Εμεινεν Ερημος Επi πολλ& Ετη· τd &ρχ.εία έξηφανίσδησαν καl αί παραδόσεις 

περl τijς ιστορίας της άπωλέσ/Ιησαν. Σήμερον, προσιtέτει, προς φύλαξίv της 

παραμένει μοναχΟς έβδομηκοντούτης, ού!ινος αί δυστυχ_ίαι καl ή ήλικία ήλάτ

τωσαν την_ μνημην. 'Ό μοναχΟς ούτος iίκουσε κατd την- νεότητά του Οτι" ή 

Moνlj !δρύJiη ~πl 'Ιουστινιανοίi (τf]ν γνώμην ταύτην άσπάζεται καl δ Mezi
f:res, αν καl φαίνεται να διακρίνη άρχαιότερnν- ναΟν και έπεσκευασμένον)· 

άντl άπαντήσεως δΕ είς τός Ερωτήσεις μου μΕ ώδήγησεν ε'ίς την μεγάλην 

iiνflετον ( en marquetterie) Μραν τοίί ναοu καl μοϋ ~πέδειξε το iiτος 777, 
δπερ είνε άναμφιβόλως το eτος τijς κατασκευijς τijς Μρας (ο Mezieres 

1 Περi. τής Μονής τοV Τσάγεζι άναφέρουν Ολίγας λέξεις οί: Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς, 

έν ~Θεσσαλίψ, (Βόλος, 1894, σ.145) και Ζο>σιμaς Έσφιγμενίτης, ένΠeριο
δικψ cΠρομηΟ"εύς», (Η' (1896) σ. 51 κ. έ.) πλην άλλων έντυπωσιολογικών περιγραφών 

άναγραφομένων ύπΟ τοϋ δευτέρου. •ομοίως έδημοσιεύftησω• καΙ. έπιγραφα( τινες τής 

Μονής ύπΟ τοϋ κ. 'Αρβανιτοπούλου έν Π ρ α κ τ ι κ ο ί ς 'Αρχαιολογικής "Εταιρείας 

(1910, σ. 191 κ. έ.). ~Εκ τών παλαιοτ-έρων παρέχει ένδιαφέρουσαy δι' ήμι.'iς σήμερον 

περιγραφι)ν τής Μονης καί τής περi. αύτiιν -δέσεω~ ό Ί ω. Λ ε ο ν ά ρ δ ο ς είς τό μικρόν 

fργον του τΟ έπιγραφόμενον « Νεωtάτη τijς Θεσσαλίας χωρογραφία, Πέστη τfις Ούγ· • 
γαρίας, 1836, σελ. 196 κέ. διό. τών έξijς: «0 ί κ ο ν Ό j.ι ε ίο ν, μο\'αστήριον έπίσημον ... 
τοϋtο τΟ περίβλεπτον και περιτοιχισμένον οίκοδόμημα εtναι ftεμέλιον βασιλικόν περί

που χιλίων χρόνων παλαιόν. 'Εν τψ μέσψ στέκει ή είς εfιγενfι στUλον (ρυ~μόν ;) έκκλη
σία μΕ τΟν λαμπρΟν -&όλοΥ της· δUναται νό. όνομαό{}fι ώ.ραία, φ έ ρ ο υ σ α τiι ν μ ν ή· 

μ η ν τ ο ϋ ά γ ίο υ Δ η μ η τ ρ ίο υ. Αί άένναοι βρ'όσεις1 πηγάζουσαι ψυχρό ύδατα, καί 
ή τερπνiι πρόσοψις τής -&αλάσσης, προσελκUουν πολί.οUς έκ τών περιχώρων κατοίκους 

εlς τfιν έορτijν τoiJ άγίου. Μόνον τρείς ίερομόναχοι κατοικοϋν τό Μοναστήριον, τΟ 

όποίον έπισκέπτεται ό Cίγιος ΠλαταμΟΟνος. Κάτω'(} e ν τ ο ϋ μ ο ν α σ τ η ρ ίο u 
τοUτου εύρίσκσνται διάφορα έρείπια άρχαίων μοναστηρίων ... 
Άφ'· oiS κάμυ τινός μίαν &ραν δρόμον ... έρχεται είς τήν Φ τ έ ρ η ν· έδΟΟ είναι σκάλα, 

δποu συχνάζουν τΟ: Καρτζιώτικα καράβια. Περί αUτiιν εiιρίσκεται fj άλυκή (τούζλα) 
όπου έξάγεται τΟ Cίλας~. Ή περιγραφiι αϋτη, ώς γενομένη πρό τijς έπίσκέψεως τοί:ί 
Mezieres, περί Υjς γράφομεν εύtΗις κατωτέρω, εtναι πολύτιμος, κα{}όσον παρέχει εις 

ήμd.ς καί τΟ άλη'6Ες Ονομα της Μονi}ς καl τοίi τιμωμένου κατά τΟ:ς άρχΟ:ς τοί:ί J9ου αΙώ
νος έν α.Utft άγίου (βλέπε κατωτέρω) καί δίδει πληροφορίας περί τών άρτιώτερον 

διασφζομένων εtσέτι εtς τΟ:ς ήμέρας του βυζαντινών έρειπίων εtς τήν πεqιοχfιν τoiJ 
σημερινοϋ Τσάγεζι η t1iς Φτέρης, τής μαρτυροuμένης ώς Επινείου τijς Καρύτσης καi 
ίιπΟ ωϋ Mezieres. 

1 
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' I 
Είκ. 4. Ή σημερινι) δψις τού έσωτ-ερικοίi τοίi καftολικοίί, 

Εtκ. 5. Ίf σημερινi] δψις ιοϋ ;ερωτύλου τoiJ καDολικοίι. 
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σημειοί καl ξυλόγλυπτον σταυρΟν έν τφ ιερφ «περιέργου έργασίας)> μΕ σκη

νdς τών πα&<'Ον, δν &ποδίδει εLς τfιν αϋτην έποχ1lν) 1. 

Παρέlfηκα fνταυ8α τaς πληροφορίας του· Mezieres περl τijς Μονijς μi: 

τljν ελπίδα, οrι Μ tμο δυναη] διa τών διασωlfέντων τυχον ε!ς τι\ς βιβλιο

Ιfήκας κal Μουσεiα τijς Εi!ρώπης χειρογράφων και κειμηλίων \'a χυ8jj φώς 

τι είς τfιν άληΗώς σκοτειν1lν ίστσρίαν oU μόνον τfjς &.ξιολόγου ταύτης Μονfjς, 
άλλα καl τών περl αύτijν έρειπίων. 

Δέκα καl εξ ε[η μετα ηlν Επίσκεψιν τού 1\fezieΓes, τψ· 1868, φρενο

βλαβής τις μοναχός, διαμένων ε!ς τi}ν Μονή,·, Ι!θεσε πυρ και κατέκαυσε το 

καθολικόν, τα κελλία καl την Τράπεζαν . . Κατα την πυρκαϊdν κατέπεσεν ό 
τροίiλλΙJς του κα&ολικοϋ συμπαρασύρας καl τους τέσσυρα_ς κίονας, έφ~ ι1ν 

έστηρίζετο, ύπέστη δ€ κατασrροφCις Ολόκληρον τΟ συγκρότημα τών &όλων 

τf}ς στέγης, ώ; καl τα ύπερψα τού νάρ&ηκος. 

Είς νεωτάτους χρόνους, κατα τα τέλη τοϋ παρελθ-όντος αιωνος, &νεστη

λώθησαν οί καταπεσόνrες κίονες τοϋ ναοϋ (εtκ. 4), έστεγάσ&η δS ούτος μΕ κακό
τεχνον κυρηlν όροφήV' έπίσης &ντικατεστά-&η η καταπεσοϋσα &ολωτη στέγη 

της σrοdς τοϋ Προπύλου δια ξυλίνης, διΟ καl οί πεσσοl τfjς δυτικfjς προσ

όψεως (εtκ. 5), οϊrινες έχρησίμευον ώς ένισχυτικd τόξα τών -&όλων τfjς σrοάς, 
έκόπησαν πρΟς rα Civω καl σuνεδέ·θησαν πρΟς &λλήλους δια διακοσμητικών 

τόξων, Cίrινα &ποκόπτουν τμfιμα roU τόξου τοU άνοιγομένου άνωfJεν τοϋ 

I Κατωτέρω ό Mezieι-es (δστις παραθέτει και κάτοψιν κατα τΟ μάλλον η fιττον 

&κριβή τού κα&ολικοU) προσftέτει ι; Ή Μονi} τοίί άγ. Δημητρίου διετ1}ρησεν επi μακ~όν, 

Οπως καί ή Μονη τής Πάτμου, τό βυζαντινό 8γγραφα1 τά όποία άπέστελλον οί Αύτο
κράτορες της Κωνσταντινουπόλεως διό νό βεβαιώσουν το\ις τίτλους τών κη}σεων καi 

των προνομίων1 &λλ' ή πολύτιμος αϋτη συλλογή, διατηρη&είσα μέχρι τοϋ 'Αγώνος της 

'Ανεξαρτησίας τfις Έλλάδος 1 κατεστράφη καΙ διεσκορπίσΟη ύπΟ · τών Τούρκω''· Χειρό
γραφά τινα έγκαταλειψΟέντα εiς τόν νάρ6ηκα Εχουν fιδη φ&αρη. 'Ηγόρασα δσα δέν 

fισαν έντελώς κατεστραμμένα καΙ έζήτησα \'ά άναγνώσω τα πλέον έφf}αρμένα· ήσαν δλα 

&ρησκευτικό ουδέν δε έκ τής έλληνικfις άρχαιότητος. Ό μοναχΟς (περ_ί του δποίt-υ Ομι

λεί άνωτέρω), τα εtχεν άναγνώσει δλα καl ά,•εγίνωσκεν αυτά ένώπιόν μου· χάρις είς 
αύτόν δεν μοίι διέφυγεν ούδέν. Πλην έκείνων τό: όποία μετέφερα εtς Γαλλίαν εtς τi}ν 
Α'ότοκρατορικήν Βιβλιοflήκην άφ}iκα είς τεμάχια oUχi πλ1]ρη τα έξης χειρόγραφα (άνα

γράφει έννέα χε_ιρόγραφα -6-ρησκευτικοϋ περιεχομένου fιτοι εργα άγιολογικό: χαi εκκλη

σιαστικσi.ις λόγους Πατέρων)· καί προσιtέτει ι;ήναγκάσ{}·ην νό άφήσω είς χείρας; τοϋ μο\'α· 

χοϋ τό καλύτερον τετραευάγγελον επι μεμβράνης μέ χρυσά γράμματα {}αυμασίας λεπτό

τητας, κοσμούμενον με μικρογραφίας τών τεσσάρων ευαγγελιστών καί πλουτισμένον μΕ 

πολλΟ:ς σημειώσεις εiς τα περιftώρια· ή παράδοσις αποδίδει τοϋτο εiς τΟν άγιον 'Αχίλ

λειο\'. Ή πι6αvη χρονολόγησις καί ή καλη διατήρησις πρό πά'\•των δΕ ή παράδοσις περL 

των σημειώσεων τούτων δίδει μεγάλην &ξ ία ν είς τό χειρόγραφον κλπ.». 

Σημειοίiμεν τέλος ε,•ταυ&α καi την πληροφορ(αν τών Εντοπίων, καft' f]ν όλίγον χρό

νον πρό τfjς πυρκα·ίας τής Μονijς "Άγγλοι περιηγι1ταί 1Ίγόρασαν τά τελευταία χειρό

γραφα καί κεψ1Ίλια. 
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δεξιοί> &ρχικου διλόβοu παραlfύρου. Κατa τa aλλα δ ναος διετήρησε τljv. 
άρχικήν του, μορφήν (πρβλ. εικ. 6). 

Τaς τύχας τijς Movijς, τaς &vαγομένας ε!ς προγενεστέρους του 19°" 
χρόνους, Ερμηνεύουν αt σφζόμεναι έπιγραφαί. 

Ή άρχαιοτέρα τούτων είναι τijς πύλης τijς Μονijς (!,05Χ0,55 πάχ. 
μαρμάρου Ο, 08 μ.), παρατιlfεμένη ενταύlfα εν πανομοιοτύπφ. 

+ιΝεΚά I Ν ΙCθ Η ΤΟ ΠιfΟΙ'ΚΑqεΛΛΙΟΝΉCΠιtΙJi~t<4Ιθt0Ιιf/ΤΟΡΟCΠιfΘtJιr ΥΠΟΤ!f 
. OCOti4CGά Ι~επιcκοπγ4<ι:ΚΙ 6 ΠεfdCLJiιHYX IKft/CfιtN K414Yk ΗΊΥιΗ 

χ_ 

μ ε τ α γ ρ α φ ή: (<~Ανεκαοιίσθη τΟ παρΌν καστέλλιον njς πω'άγνου καi 

Θεομήτορος παρθέ1'ΟV ύπδ του θεοφιλεστάτοv έπισκόπου , Ακακίου Πέτρας 
διd ψυχικiιν σωτηρίω• καl αΠ τη ή Πύλη. , ζ (7000 = 1492 μ.Χ). 

Έκ της _επιγραφijς ταύτης μανlfάνομεν οτι κατa τα τέλη του 15ου 

αίώνος ή~.Μονη κατφκείτο, δχυρω-Βείσα δι& τΟν φόβον τών πειρατών 1 •. 

<Η δευτέρα eπιγραφlj (βλ. πανομοιότυπον) τε!fραυσμένη ε!ς δύο τεμά

χια (0,66Χ0,32 παχ. 0,! 7, ϋψ. γραμμ. 0,05 μ.) πληροφορεί ήμiiς οτι το 
καitολικΟν τflς -Μονfjς έπεσκευάσίJη κατ& τΟ Ετος 1543. 

·"'·---~ • 
μ ε τ α γ ρ α φ ή: « 'ΑJ'εκωγίσθη καl έτελειώθη δ πάγσεπτος καl περικαλ

λης ναδς τijς πανάγJ'ΟV και Θεομήτορος παρ{}έγου διd σV'Jιδρομtjς καl. κόπου 

ι 'Εν Πρακτ. Α. Ε. ε. ά. προστίιtενται εl.ς τfιν χροvολογίαν μετά τΟ ,ζ 'ίχνη έτέρου 
γράμματος εν τψ πρωτοτύπφ δέν ΙΊδυνή-&ην να διακρίνω ταϋτα· όμοίως εtναι έσφαλμένη 

αίιτόιtι ή χρονολογία ΊΟΟΟ = 1494 ιivτL 1492. Πρός την χροvολογLαν τής πύλης συμφωνεί 
και έτέρα έπιγραφη άπολεσΟείσα, 1\ν &νέγνωσε πρώτος ό Ζ. Έσφιγμενίτης (Προμη. 

ΕΩΕΎΗΡ>Σ E<A>eE>H Β'"ΝΤ. ΣΩΟΗΩΝ, έτος Ε'· 23 
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τά:ψ μοναχώ1• καl τοϋ 1jγοvμέ~·οv (Εχει Εξαλειφ&η τΟ Ονομα) ίερομονάχουι lrει 

,ζνα', ίνδικτιώνος α' (7051 = 1643) 1. 

Τρίτη επιγραφ!] επt πλίν~ου δημοσιευ&είσα εν Πρακτ. τijς Άρχαιολ. 

'Εταιρείας καl μαρτυροϋσα οτι &νεκαινίσ~η ή τράπεζα τής Μονής τι(\ 1578, 
άπωλέσ{tη 2• 

Τέλος επιγραφ!] επt μικράς πλίν~ου τi'jς Β. προσόψεως τοϋ εξωτερικοϋ 
νάρίJηκος άναγράφει τΟ Ε τος· « 17 7 8 Ό κ τ ω β ρ ί ο υ 20 ». Είναι προφανώς 

το Ι!τος τής επισκευής τοϋ ΒΔ. παρεκκλησίου καl μέρους τής εξωτερικijς 
στοάς (βλ. κάτοψιν εν είκ. 7). 

Πλ1lν τών &νωτέρω Επιγραφών fσψζεtο καl Ορειχάλκινος χορός, Εν11α 
ύπ1ϊρχεν άνάγλυφος Επιγραφ1l, δημοσιευίJεϊσα ύπΟ Έσφιγμενίτου οίJτως: 

«Εtελιό-&ι ό 3\.ος καl πάνσεπτος χορΟς τοίi dγίου μεγα
λομάρτυρας Διμιτρίου τοϋ μιροβλίτου κε κονομίου qψμ'-
1740-δαπάνες κεξόδου ~εοφιλεστάτου κυρίου κυρ Νεοφί

τ ο υ Ε π ι σ κόπο υ Π λ α t α μ ώ ν ο ς ή γ ο υ μ ε ν ε ύ ο ν t ο ς ~Ι ο α κ ί μ 3, 

~Η έπιγραφfι αϋτη τοϋ όρειχαλκίνου χορού (τού Εν τψ μέσcρ δηλονότι 
τοϋ κα-θολικού κρεμαμένου πολυελαίου, Οσης Εχει δυστυχώς Εξαφανισ8fj) 

είναι σπουδαιοτάτη, διότι Εξηγεί είς ήμάς τΟ σημερινΟν Ονομα τfjς Μονης 

{}-εiις ε. ά.) καl μετ' αύτΟν δ 'Αρβανιτ-όπουλος· έπL της Ε:πιγραφijς ταύτης, κεχαραγμένης 
έπl έγχωρίου πλαr.ός, ανεγράφετο: ε τ ο υ ς ,ζ ε'=1497 (άνω-&εν δΕ τοίί ζ τΟ γράμμα ξ κατα 
Ζ. Έσφιγμενίτην = 1557 ;) έ κ τ ί σ-& η τ Ο π α ρ Ο ν μ ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν (όρ-6-οτέρα 'ίσως 

ιiνάγνωσις ε1ναι μα γ ε ι ρ ε ίο ν ώς έν ΠΑΕ) δ ιά έξ ό δ ο υ το ίί {}-ε ο φ ι λ ε στ άτ ου 
Πλαταμών ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ή γ ο υ μ ε ν ε ύ ο ν τ ο ς Ν ε ό φ υ τ ο ς ίε ρ ο μόνα~ 
χ ο ς, έ π ι σ τ ά τ η ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς μοναχό ς». Άμφότεραι αt έπιγραφαi ε Τ ναι χαρα~ 

κτηριστικαί διά η)ν έπαναρχίζουσαν προφανώς &.κμην της βυζαντινijς ταύτης Μονfις. 
1 Καl τής έπιγραφfίς ταύτης ή χρονολογία έν Πρακτ. 'Δρχ. 'Εταιρείας Εδημοσιεύ-6-η 

Εσφαλμένως (ζμη' 6.ντl ζνα'). 
2 "Η έπιγραφfι εlχεν, ώς έδημοσιεύfiη, οίίτως: 'Έτους ζπς' (7086=1578) έν 

μην η Μα·tφ εις τl)ν πρότη έfi'εμεληώσαμεν τη,, τρύ.πεζα ή γ ου· 

μ ε νεύω ν τ ο ς Κ ή ρ η λ λ ο ς... νω μην +α (;) ε τ ο υ ς+ κ α l π α ρ α σ τ ε κ ώ
μ ε\' ι κ α λ ί ν η κ ο ς μ η ν (πι1}ανώς έκ τοϊί δημοσιευομένου αυτόθ-ι προχείρου πανο

μοιοτύπου: προηγούμενος) + α. 
3 Όμοίως άπωλέσfl-η έτέρα έπιγραφl) έπl. τής κρήνης τfις Μονής, 1-]ν ιiνέγνωσα τφ 

1912. Ή έπιγραφη ε1χεν, όJ~ έσημείωσα, οίίτως: 

€Τ 1759 
8~ΤΗiΘΗ Η WP€A 

ΒΡΥΣ! Δ!Α e:ΕωΔΟΥ ΤΟΥ 

€ΝΔW±ωΤ ΑΤΟΥ !<Ε nω 

ΛIXPONIM€ (νου) ~ΑΠ€ΤΑ ΓΑΖΑ 

ΠΙΤΗCτιc ΡΑ'!ΆΝΗΣ Κ€ 

ΤΟΥ ΠΗΡΓΗΤΟΥ. 

t 
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(τιμωμένης νlJν, ώς ε'Lπομεν, έπ' δνόμ:ατι τοϋ άγ. Δημητρίου) καl τΟ Επώ

νυμον: αύτή ς: Οίκο ν ο μ ε ίο ν κ α l Κ ο ν ο μ ε ιό, δπερ εlναι 'ίσως καl τΟ 
όρ&ότερΌνJ τού έπωνύμου Κομνήνειον καl Κομνηνείον πλασθ-έντος κατα 
τους περ\ τον !ερον ήμών 'Αγώνα χρόνους ίiπο λογίων τijς εποχijς (Moνij 

τοϋ Κονομειοϋ- Μονη τοϋ Κομνηνοϋ καl κατόπιν Κομνήνειον). 

ΤΟ Επώνυμον τοϋτο είναι κατδ. πάσαν πιftανότητα δηλωτικΟν τfjς 

Μσεως, εν~α εκειτο ή παλαιa Moνij τijς Παναγίας, i]τοι Moνij πλησίον τfjς 

πόλεως: Οίκονομείον: διασψζονται δΕ τcρόντι έρείπια τfiς μεσαιωηκfjς ταύ

της πόλεως δυτικώς καl είς &π6στασιν μόλις 10' λεπτών τής όSρας άπΟ τfiς 

Μονής, &τινα δεικνύουν οί Εντόπιοι μέχρι σήμερον· σψζεται μάλιστα Εν τψ 

μέσφ t{'Ον καλυπτομέ-vων νίiν ύπΟ πλουσίαν βλάστησιν πολλών Ερειπίων καt 

ναίiδριον τουρκικών χρόνων Επ" Ονόματι τfiς Παναγίας 1. 

"'Αν ό χορΟς ούrος μετεφέρ-θ-η Εξ άλλου τινΟς ναοϋ τfiς πό/,εως Οίκονο

μείου, τιμωμένου Επ' ΟΙ·όματι τοϋ dγίου Δημητρίου είς την ΜονΊlν, η αν ή 

Μονη Ετιμάtο καl είς Ονομα τοϋ Μυροβλύτου, τοϋτο δΕν δυνάμεί1α σήμε

ρον νa εξακριβώσωμεν· βέβαιον είναι δτι ό aγιος Δημήτριος ετιμiiτο 

ίδιαζόντως ε!ς τ1)ν περιοχijν ταύτην ί!νεκα τij; γνωστής διηγ1jοεως, τijς φερο

μένης ε\ς τaς πράξεις τοϋ &γίου Δημητρίου, κα&' 1\ν ό Μυροβλύτης, μετa 

τijν acωσιν τi'jς Θεσσαλονίκης τι(\ 1430 ίiπο τών Τούρκων, φεύγων τijν δου
λωθ-είσαν πόλιν του, συνηντή&η κατδ. τι:Χ Τέμπη μετ& τού dγίου ~Αχιλλείου, 

τοϋ πολιούχου τfjς Λαρίσσης, δι" Ομοιον λόγον Εκπατριζομένου. 

1 Τό Ο ί κ ο ν ο μ ε ίο ν, κοινώς Κ ο ν ο μ ε ιό, εtναι προφανώς μεσαιωνικl) πόλις. κατα

στραφείσα κατά τινα Επιδρομήv. Ταύτην διεδέχ6η τΟ παρό. τός έκβολό:ς τοϋ Πηνειού 

ποταμοϊί σημερινΟν Τσάγεζι. ΤΟ τουρκικό ν Τσάγεζι διεδέχ-6η καί τi]ν μεσαιω\•ικ'hν Φ τ έ

ρ η ν, ώς έλέγετο πρότερο'' ό μικρός λιμήν τοϋ Τσάγεζι (πρβλ. Mezieres, S'.ά. καί Λεο· 

νάρδον έν ση μ. 1.), Οστις έχρησίμευεν ώς έπίνειον τής Καρύτσης τοϋ δήμου Εύρυμενών 
(προφα,·ώς δνομασ6εlς οϋεως έκ της φυομένης έκεϊ έν άφθονίq. πτέριδος, ώς εχομεν τΟ 

αύτΟ τοπωνύμιον καl.άλλαχοϊί λ. χ. εlς κώμας τής Μακεδο,·ίας, τοίί τέως δήμου Σπερχειά. 

δος έν Φθιώτιδι κλπ. κατά δελτία τοίί 'Ιστορικού Λεξικοίί). Περί τfις τοποθετήσεως παρό. 

τό Τσάγεζι τfiς μνημονευομένης ύπΟ τοϊί Σκύλακος άρχαίας πόλεως Μύραι καί tf}ς 

άκριβεστέρας -&έσεως τών Εύρυμενών πρβλ. Ε. S t Β. h 1 i ιι, Das he11enische Thessalien, 
1924, 6. 50, βλ. αύtό-&ι καi. τοiις μνημονεύσαντας είς φυσιογ'\>ωτικάς των μελέτας τΟ 

Τσάγεζι καί τήν Μονή ν: Neumann- Partsch καί He1dreich). 

'Αφ" έτέρου καί τΟ Ονομα Οίκο ν ο μ ε ίο ν ε Τ ναι, ώς γνωστόν, σύνηftες τοπογραφι~ 

κΟν Ονομα άπΟ τών βυζαντινών χρόνων (πρβλ. συνοικίαν Θεσσαλονίκης ,QLκονομείον» 

περί τΟν ναΟν Θεοτόκου τijς 'Αχειροποιήτου είς παραδόσεις περί άγίοu Δημητρίου έν 
λόγφ Ίωάν. Σταuρακίοu), διασψζεται δΕ ώς τοπωνύμιον μέχρι σήμερον (λ. χ. Q[κονομεtο 

και ΚονομειΟ χωρίον Σηλυβρίας --κατ& δελτία τοίί ·1στορικοίι Λεξικοϋ). Ή άνεύρεσις 

είδήσεων περi, τΟυ Οlκονομείου τούτου τής Θεσσαλίας, δπερ πι-ftανώτατα μετέβαλsν 
Ονομα ή διεδέχθη άρχαιοtέραν τινd πόλιν, πολU θά συγέβαλε καl ε!.ς τι)ν ίστορίαν 
της έξεταζομένης βυζαντινijς Μονijς. 
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Εtκ, 6. 'Εξωτερική Οψις τi'jς άψίδος τοU κα6ολικοίί. 

2. APXITEKTONJJ{;li 

~Ερχόμε3α 1iδη είς τ1jν περιγραφ1Ίν τοίi &ρχιτεκτονικου τύπου τοϋ κα&ο
λικου τfjς Μονijς. 

α'. Έσωτερικη καl εξωτερικη Ωψις του καltολικου. "Ως 
βλέπει τις €v τfi κατόψει καl tομίi (είκ. 7), Εχομεν Ενώπιον ήμών ναΟν εUρέων 
διαστάσεων (26Χ16 μ.) Εχοντα τΟν τύπον τών τρικόγχων σταυροει~ 
δ ω ν ν α ω ν μετ& τεσσάρων παρεκκλησίων είς τ ας τέσσαρας γωνίας, είιρύ-· 

χωρον Νάρ-θηκα- την Λ ι τ ή ν- Εχουσαν δύο κίονας Εν τψ μέσφ, οϊτινες 

συγκρατοϋσι τfιν -3-ολοσκέπαστον Οροφήν της, έπt τfjς όποίας βαίνουσι 

τα ύπερψα η ό γυναικωνίτης τοϋ ναοίί, καl τέλος στοαν διήκουσαν είς όλό
κληρον την κυρίαν πρόσοψιν καl εν μέρει προχωρούσαν ε1ς την βορiίαν 
καl νοτίαν πλευράν. 

eo άρχιτεκτονικΟς ούτος τ,3πος, Οπως ~αl 1i κατασκευη αύτοϋ, συνδέουν 
τΟν ναΟν τfjς Μονfjς ταύτης τfjς Θεσσαλίας πρΟς τα κα{}σλικα τών Μονών 
τοϋ άγίου 'Όρους, &ς &μέσως κατωτέρω tt-α 'ίδωμε~. 

Έξω τ ε ρ ι κ ώ ς ό ναΟς προξενεί Ολως διαφορετικfιν έντύπωσιν διακρι. 
νόμενος τών συνή{}·ων βυζανrινών ναων τής cΕλλάδος δια τών έξοχών καl 

έσοχών τών παρεκκλησίων καl τών πολυπλεύρων κογχών του. 'Ή τοιχοδομία 
του είναι έπιμελης έκ λαξευτών λί&ων και πλίν&ω1', διατεταγμένων ούχl κατd 

τον σuν>]8η εiς ναοuς τfjς "Ελλάδος πλιν{}οπερίβλητον τρόπον; &λλa κατa 

i 
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Είκ. 7, Κάτοψις καi τομη τοϋ καΟ"ολικοU τής Μονi'ίς παρό τΟ Τσάγεζι 
τijς Θεσσαλίας. 
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ζώνας εvαλλaξ πλίν{}ων καl λαξευτών λίιtων (εtκ. 6) κατa η)ν μέltοδον τής Κων
σταντινουπόλεως. ~Αλλ' ένψ είς τσUς ναοUς τής Κωνσταντινουπόλεως αί ζώναι 

είναι πλατείαι1 είς τΟν 1lμέτερον ναΟν είναι σrενώταται &ποτελούμεναι έκ δύο 
μόνον σειρών πλίν-&ων και μιd; λί-&ων, δπως και είς Τραπέζας καl κα{}ολικΟ: 



358 Γ. Α. Σωτηρίου 

τοϋ άγίου 'Όρους καl ε!ς ναοuς της Μακεδονίας καl τijς Σερβίας (βλ. G. 
Mi 11 e t, L'ecole grecque, Paris, 1910, σ. 230 κ. έ). Χαρακrηρισηκον δε 

είναι., δη αί Sξωrερικαl προσόψεις δΕν κοσμοίίνται οϋτε VπΟ τών κεραμοπλα

στικciη• καl tών δδοντωτcίηι τfjς eΕλλάδος οϋτε ύπΟ τών άψιδωμάτων τών ναών 

τijς Κωνσταντινουπόλεως, ών άμφοτέρων παρατηρείται μετρία χρijσις ε!ς 

τΟ &γιον 'Όρος. Μόνον αί έκατέρω&εν τfjς κεντρικfjς άψίδος τοϋ ίεροϋ μικραl 

έπιφάνειαι ποικίλλονται με ύψηλa άψιδώματα φ{}άνοντα μέχρι τijς στέγης 

( ε!κ. 2 καl 6 ). 
β'. Π αρά IJ υ ρ α. τα ε~ρέα δίλοβα Ι] άπλώς τοξωτa π αρά{} υ ρ α δεν 

8χουν τΟ περίτεχνον τών κομψών παρα-θύρων τών βυζαντινών ναών_ τfjς 

~Ελλάδος, είναι δS άπλούστερα v.αl εϋρύτερα καl αύτών τών ναών τοϋ άγίου 

"Όρους. τα τρία κυριώτατα δίλοβα παράθυρα, &τινα διατρυπώσι τ&ς ιρείς 

μεγάλας κόγχας (ε'ίκ. 1 - 2 καl 6), φωτίζοντα άπλέτως τΟ έσωtFρικΟν τοϋ ναοϋ, 
καταλήγουν α·vω είς δι π/ι α λίfj ι να τόξα 

Ciνευ έτέρου διακόσμου καl ανευ τοϋ 

συνήiJους μεγάλου άψιδώματος, δπερ 

λ I " _Q ' δ') β 'δ ' π αισιωνει υπερυεν το ι ,ο ον· ι ια~ 

ζον Επίσης είναι, On Ο διαχωριστικΟς 

κιονίσκος ψ8άνει μόνον μέχρι τοϋ 

μέσου τοϋ παραθύρου, τΟ δΕ ύπόλοι

πον συμπληρσi:ίται δΕ κτισίματος. τα 

σημερινα μαρμάρινα ύαλοστάσια προ

έρχονται ε,.., τών μεταγενεστέρων Επι

σκευών, ώς μαρτυρεί τοUτο τΟ σχfj μα 

των (ε!κ. 6). 
τα λοιπα δίλοβα παράΙJυρα tών 

πλαγίων κογχών του ίεροϋ και τών 
Εtκ. 8. Κιονόκρανον μετ' έιτιπεδογλύφων παρεκκλησίων εχουν niν συνψ~η τυπι
διακοσμήσεων τών διλόβων παρα&ύρων, 

κΥjν Επιμελεστάτην κατασκευήν, φέροντα 

είς τα κιονόκρανα τών κιονίσκων των, Οπως και εl.ς τα τών μεγάλων παραftύ

ρων τών κογχών, ώραία άβαΙJij η έπιπεδόγλυφα άνάγλυφα καl κατa η]ν έξω

τερικΥιν καt κατα την έσωτερικfιν αύτών Επιφάνειαν (είκ. 8). eH δυτικΥj πρόσ
οψις τοϋ ναοϋ Εχει, ω; ε'ίδομεν, ύποστfj τiιν μεγαλυτέραν άλλοίωσιν κατα τας 

έπισκευάς (είκ. 5), Εχει δΕ Εκλείψει έντελώς ή πρόσοψις του Ciνω8εν της 

Λιτfjς ύπερψου. 

γ'. Σχijμα κογχών [εροϋ β>]ματος καl χορών. Αι άρχικώς 

είς σχfjμα τετάρτου σφαίρας δροφαl τών τριών μεγάλων κογχών, ώς καl τοϋ 

διακονικοϋ καl τfjς προ-&έσεως, δΕν διεσώ-&ησαν· δύο Ομως στοιχεία πείθου

σιν, Οτι ή διαμόρφωσις τών στεγών τοϋ ναου fμο δμοία πρΟς τοUς &γιο

ρειτικοuς ναούς. Εlς τοu; τρικόγχους δηλ. ναοuς τοv άγίου 'Όρους αl τρεϊς 

i; 
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κόγχαι (άψlς κα'ι δύο χσροl) ύψοϋνται μέχρι τfiς στέγης, δηλ. μέχρι τών γενέ
σεων τcΟν,. τεσσάρων καμαρών, αί δΕ. όροφα'ι τών κογχών έπικάθ-ηνται έπl τών 

τυμπάνων tών καμαρών τούτςσv καλύπτουσαι αύτά. Οϋτως UψοUνται καl αί 
κόγχαι τοϋ ίεροϋ β1l μα ως είς τοUς ναοUς rijς Κωνσταντινουπόλεως (έξαίρεσιν 
άποτελει ό ναος τijς Μ. τijς Χώρας=Φετιχε) ένqΊ ε!ς τοuς ναοuς τijς Έλλάδος 
καl Μακεδονίας κατc'ι τΟ πλείστον είναι χαμηλα'ι καΙ. άφίνουν να διαφαίνεται 
ύπεράνω τΟ τύμπανον τfjς &νατολικfjς καμάρας τfjς στέγης (πρβλ. λ. χ. ναοUς 
έν Σάμαρι τfίς Μεσσηνίας, &γ ίων "Αποστόλων έν Θεσσαλονίκη κλπ.). 

Έπίσης ίδιάζον είς τοiJς (ί.γιορειτικσUς ναοUς είναι τΟ λί-&ινον γείσον, 
Οπερ, Επιστέφον τα Ciκρα τών 

τοίχων, διακόπτει σαφώς τc'ις 

στέγας άπΩ τοlις τοίχους, 

Οπως καl είς πολλσUς ναοVς 

τfjς Κωνστανrινουπόλεως πα

ρατηρείται τοίiτο. Είς τΟ κα

ι'Ιολικον τijς Μονijς τοϋ Τσά

γεζι 1] μέχρι τής άρχijς τών 

καμαρών &.νύψωσις τών τριΟΟν 

κογχών τοϋ ϊεροϋ βήματος 

καl τών δύο πλαγίων χορών, 

κα-&00ς καl τΟ σφζόμενον ε'Lσ

έtι άρχικΟν έκ λευκοί! λί&ου 

γείσον, μαρτυροϋν, δτι ll 
στέγασις τοίί ναού ή το όμοία 

πρΟς τα κα&ολικα τοϋ άγίου 

'Όρους. 

δ'. Σύγκρισις του 

εσωτερικού τών τρι

κόγχων ναών . .,Οπως ό 

άρχιτεκτονικΟς τύπος καl αί 

μέ&οδοι τfjς κατασκευής τών 

καμαρών τοίί ναοϋ, οϋrω καl Είκ. 9. ΈσωtερικΟν τοϋ καfi"Ολικοϋ τfις Μονης. 
ή δ ι άπλα σ ι ς τ ο ϋ ε σ ω-

τ ε ρ ι κ ο υ προσεγγίζει πολiJ πρΟς roiJς ναοUς του άγίου 'Όρους. ΤΟ κύριον 

χαρακτηριστικΟν rοϋ άγιορειτικοϋ τύπου είναι, ώς γνωστόν, 1l προσθ1]κη είς 
τfιν νοτίαν καl βορείαν πλευρCtν τοϋ ναοiJ μεγάλων κογχ(Ο\'1 κατcΊ τΟ πλεί

στον τριπλεύρων εϊς τοUς άρχαιοτέρους ναοUς (τοϋ 10 καl ι ι συ αίώνος: Βατο
πεδίου, Ίβήρων, Γρηγορίου, Καρακάλλου) πολυπλεύρων δέ, δπως καl ό ήμέ

τερος, εϊς roUς μεταγενεστέρους ( 13 - 14ου αίώνος: Χελανδαρίου1 Παντοκρά

τορος, Κουτλουμουσίου, Διονυσίου), διcΊ τών όποίων ό χώρος τοϋ ναοϋ εύρύ-
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νεrαι, ένώ άφ" Ετέρου φωτίζεται &πλέτως δια rών μεγαλυτέρων παραfhJρων 

τών άνοιγομένων είς ηlς κόγχας ταύτας. CH ευρύτης δμως αϋτη τοU έσωrε

ρικοϋ χώρου έπιrυγχάνεται είς τους άγιορειτικοl!ς ναοVς κυρίως δια της τοπο

&ετήσεως τών τεσσάρων κιόνων τών ύποβασταζόντων τΟν τροϋλλον Οσον τΟ 

δυνατΌν πλησιέστερον πρΟς τας γωνίας (ούχl δΕ εί; τΟ κέντρον τοϋ ναοϋ, 

δπως εΙς τοuς σταυροειδείς ναοuς τijς 'Ελλάδος) οϋτως, ό\στε ό χώρος κερΜζει 

προσέτι και είς Εντύπωσιν έvιαίσυ καl άρμονικοϋ συνόλου, έφαμίλλου σχεδΟν 

πρΟς roVς μεγαλειώδεις -έσωτερικοUς χώρους τών παλαιοχριστιανικ&ν ναών, 

με τροϋλλοv εύρύτατον άνοιγόμενον ύπεράνω δλοκλ{ιρου σχεδΌν τοϋ ναοίι. 

ΤΟ τοιοUrον παρατηρείται ίδίως είς τοVς νασUς τού ιοσυ αίώνος, Οπως 

κατ~ έξοχην είς την Μονην τfjς Λαύρας καl κατόπιν τοίί Βατοπεδίου κα'ι τών 

Ίβήρων, οlιχ~ 1ltτον Ομως καl είς ναοUς τοϋ 13- 14ov αίώνος, Οπως τοϋ Χε

λανδαρίου, τοϋ Κουτλουμουσίου καl τοϋ Ζωγράφου, οϊτινες f:χουν ίκανώς 

εlιρUν τΟν κεντρικΟν χώρον τΟ\1 στεγαζόμενον ύπΟ τοϋ τρούλλου, παρ& την 

τάσιν, fiτις έπικρατεί κατα τfιv έσχάτην αUτην βυζαντιν1)ν περίοδον είς τοUς 

ναοUς 1\ίακεδονίας καl "Ελλάδος νCt ύψώνωσι τρούλλους ύψηλοUς καl μικρών 

διαστάσεων. Ό ναος τijς Μονijς τής Θεσσαλίας ύπερβάλλει πάντας σχεδiιν 

τοUς άγιορειrικοUς ναΟ'Uς είς εUρύτητα, Οσον άφορg ε'Lς τόν ύπΟ τοίί τρούλ

λου στεγαζόμενον κεντρικΟν χώρον· dτυχώς 11 μετ& τ1Ίν πτώσιν τοίί τρούλλου 

άνεγερ\Jείσα κακότεχνος κυρ τη στέγη πολυ. άπέχει dπΟ τοϋ νι:Χ δώσυ είς 

ήμdς σήμερον ίδέαν τι να τfjς μεγαλειώδους Εντυπώσεως τοίί έσωτερικού. 

ε' Π α ρ ε κ κ λ 'l σ ι α. 'Έτερον Ιδιάζον τής aρχιτεκτονικής διαπλάσεως 

πολλών άγιορειτικών \'αώv είναι ή προσft11κη είς τα Ciκρα τfjς βαρείας καl 

νοτίας πλευρdς τοϋ ναοU παρεκκλησίων, Ciλλοτε ένΟς (Ξενοφώντος, Παvτο~ 

κράτορος, Γρηγορίου), ι'iλλοτε δύο (Λαύρας, Βατοπεδίου) κα\ ι'iλλοτε τριών 

(Κουτλουμουσίου, Διονυσίου). Ό Ί]μέτερος ναος Ι!χει τέσσαρα παρεκκλΊ]σια 

εϊς τdς τέσσαρας γωνίας, ένιαίω; συνδεδεμένα dρχιτεκτονικώς πρΟς τό δλον 

οΙκοδόμημα, 8χοντα παχεtς τετραγώνους έξωτερικοuς τοίχους διαμορφουμέ

νους εσωτερικώς περιτέχνως με διπλά τόξα καl πολλι'ις κόγχας (βλ. κάτοψιν 

εϊκ. 7). Οί χαρακτfjρες ούτοι δΕν €χουν τι τΟ κοινΟν μ€ τα άγιορειτικα παρεκ
κλήσια, δτινα είναι μiiλλον παραρτήματα τfjς Λιτης, δπως τών κα-ltολικών 
του Βατοπεδίου και τfjς Λαύρας η κυκλικα προσαρηlματα τοϋ ίεροU (tυπι

καριd), Οπως τών καθολικών Διονυσίου καl Κουτλουμουσίου, κατα μίμησιν 

~ίσως τών ναών τfjς Κωνσταντινουπόλtω;, Οπου τα παρεκκλήσια έχρησίμευον 

καl ώς τάφοι βασιλέων. rH μορψt) τών παρεκκλησίων τοϋ ναοϋ τοίί Τσάγεζι 
και ή &ρχιτεκτο\•ικη σύνδεσίς των πρΟς- τΟν ναΟν είναι πολυ πλησιεστέρα 
προς ναοvς τijς 'Αρμενίας, δπου ό τρίκογχος καl τετράκογ)(ος τύπος μετα 

παρεκκλησίων είναι μεγάλως διαδεδομένος i'ιπο τοϋ Sου !]δη αΙώνος. 
ς' Λ ι τ ή. Άντι1'Jέτως ή Λιt1) μ8 δύο κίονας, στεγαζομένη διa καμαρών, 

σταυρο-&ολίων κα'ι -θολίσκων, είναι τυπικη δια τΟ Ciγιον "Όρος, παρατηρου .. . 

Ί: ,. ο , 
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Είκ. 11.1{άτοψις τοϋ καitολικοίi τής Μονης Γαλατάκη έν Εύβοίq. 
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Εtκ. 10. Κάτοψις τοϋ καfl-ολικοίί της Μο,-ης Άγά-&ωνος παρα η) ν 'Υπάτη ν. 
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μένη ίδίq. κατ&. τον 14" αίώνα. Ό Μ i 11 e t παρατηρεί (Εν Bull. de corr. 
hellenique, 190b, σελ. 74) οτι >i Λιτη είσάγεται είς το &γιον 'Όρος κατ&. 

τcl τέλη τοϋ 13ου αίώνος δια τών Σέρβων (κατ& η1ν κτίσιν τfjς :Μονfjς 

Χελανδαρίου τ({) 1293), Εν τούτοις είναι μάλλον καl τοϋτσ στοιχείον προελ&Ον 
Εκ ναών της Κω ν /πόλεως, διότι είς nlν ~Ελλάδα &παντςϊ αϋτη άπΟ τοϋ 

11 - 12'" αίώνος είς και'iολικ<Χ δύο Μονών ('Οσίου Λουκά είς ναον τijς 

Είκ. 12. Τό κα-θολικόν τfjς Μονής Γαλατάκη 

έν ΕUβοίq. {ά\'ατολικiι Οψις). 

Παναγίας καi όσίου Μελετίου 

Επl τοϋ Κι-&αιρώνος), δι~ &ιν 

προδίδονται καl ϋ.λλαι σχέσεις 

με την άρχιτεκτονικfιν τής 

πρωτευούσης. 

ζ'. Πρόπυλον καi 

ύπερiρον. Άλλι:Χ καl τΟ 

Πρόπυλον τοϋ ναοϋ, ητοι 1i 
άνοικτη στοα >i σχηματιζομένη 
δια κιονοστοιχι{ϊ:'>ν πρΟ τΥjς δυ

τικfjς πλευράς τοϋ-ναοϋ, προ

χωροϋσα δf καl είς τδ.ς πλα

γίας πλευράς, συναντάται είς · 
τΟ: καθολικα τοϋ άγίου 'Όρους, 

προελ{}οϋσα καi αίitη εκ Κων

στανηνου.πόλεως, δπου διετη~ 

ρ>]ι'iησαν κα&' ολην την βυ

ζαντινfιν περίοδον πλείστα 

σtοιχεία τfjς παλαιοχριστιανι

κfjς έλληνιστικijς άρχιτεκτονι

κijς. Ό ήμέτερος ναος συνδέε

ται άπ~ εUδείας πρΟς την Κων

σταντινούπολιν και δια τοίi 

ύπερψου τοϋ εUρισκομένου 

avωι'iεν τfjς Λιτfjς ε!ς τό &γιον. 
'Όρος τΟ Uπερψον, cΟς ιΧχρησtον, έκλείπει είς τσUς μετα την Λαύραν άνεγερ

-θέντας ναούς. 

c/Ετεροι τρίκογχοι μετα κιόνων και παρεκκλησίων ναοl 

έν CΕλλάδι. co έξειλιγμένος οfίτος τύπος τών τρικόγχων ναώΥ μετα κιόνων 
καl παρεκκλησίων εύρίσκεται και είς Ετερα δύο μνημεία έν ~Ελλάδι: τfιν 

παρ<'< την Ύπάτην Μ ον>] ν Ά γάι'iωνος, ης το και'iολικον εχει τον τρίκογ

χον τύπον είς πολU μικροτέρας Ομως διαστάσεις (14Χ8,50 μ.) μετδ. τεσσάρων 

παρεκκλησίων (είκ. 10), ώς τΟ κα&ολικΟν της Moνfj; τοϋ Τσάγεζι, καl εlναι 

.\ 
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βυζαντι,iΟ\• πtftανώς κτίσμα άνακαινισ{Η::ν ε'tς τουρκικοiις χρόνους 1 -καl τΟ 

κα&ολικΟν 'tfjς Μονfiς Γαλατάκη είς ηlν ΕUβοιαν, κτίσμα τοϋ 16ου αtώ
νος με{)~ ένΟς παρεκκλησίου καl μΕ καταφανείς ταUς μεταγε"εστέρους χαρα

κτflρας και είς τΟν έκφuλισ&έντα άρχιτεκτονικΟν τύπον καl είς την κατα

σκευ>]ν (είκ. 11 καi 12). 
Ό άπλοϋς τρίκογχο\ 

τύπος j κατ α τΟ πλείστον 

αν ευ κιόνων καl εϊς ·, δια. 
φόρους παραλλαγάς,άπαντq. 

είς μέγαν άριι'iμον βυζαντι

νών και μεταβυζαντινών 

μνημείων, περl cbν ίJέλω 

πραγματευι'iη aλλαχοϋ '· Έν
ταϋ6α μόνον άναφέρω τΟν 

η μίσειαν cΟραΥ καl Uψηλό

τερον τοϋ Οίκονομείου έν 

Ερειπιώδει καταστάσει εlιρι

σκόμενον ναόν τών άγίω ν 

'Αποστόλων, Οστις δΕν 

8τυχε τfjς προσοχής ούδενΟς 

μέχρι τοϋδε, αν και είναι 

σπουδαιότατος, άρχαιότερος 

προφανώς τοϋ κα-&ολικοϋ 

τijς Μονfjς τοϋ Τσάγεζι. 

Ό ναος ούτος μαρτυρεί 

προσέτι καl τας μετα τfiς 

'Ανατολfiς σχέσεις τοϋ τρι

κόγχου τύπου, διότι Εφερε 

κάτω&εν τοϋ καταπεσόντος 

τρούλλου άντl σφαιρικών 

q,r. Q.nocroMι 

Εtκ. 13. Κάτοψις τού f1ρειπωμένου '\'αοίι τών άγίων 
'Αποσι:όλων παρα τΟ Τσάγεζι τfjς Θεσσαλίας. 

τριγώνων κόγχας. Παραι'iέτων ενταϋι'iα μόνον τ)jν κάτοψιν α~τοϋ (είκ. 13) 
επιφυλάσσομαι ν~ άναλύσω τΟν ενδιαφέροντα τοϋτον τύπον άλλαχοίi. 

Σ υ μ πέρα σ μ α- χ ρ ο ν ο λογία. Έκ τfjς γενομένης άναλύσεως καl 

συγκρίσεως έξάγεται1 Οτι τΟ κα&ολικΟν τΥjς ΜσνfΊς τοϋ Τσάγεζι συνδέεται 

ι Πρβλ. Λαμπάκην έν ΔΧΕ Γ• {1903) σ. 46, ένft-α παρατίfJεται καί. άτελ1lς κό.το
ψις βλ. καi δημοσιεuiΊέν ύπ' έμοϋ έγγραφον (tλιάμι) έν «'ΑΟηνlf» τόμ. 37 (1926) 
σελ. 163 κ. έ. 

2 Βλ. σχετικΥιν μελέτην μου περl τfjς Μονfις τfjς άγίας Λσύρας παρι:Χ τιi Καλάβρυτα 
έν •Ημερ. της Μ. •Ελλάδος, τοϋ έτους 1925, σ. 192 κ. έ., έν-&α πο.ρα'fiέτω τΟν άρχιτεκτο· 

νικόν τύπον τών τοιούτων ναώΥ. 
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στενώτατα πρΟς τΟν κύκλον της άγιορειτικijς d:ρχιτεκτονικfjς οϋχl ώς άντίγρα

φον αύτfjς, &λλ~ ώς άξιόλογον καl ιΧριστα διαμορφωμένον μέλος τοϋ βυζαν

Εtκ. 14. ΠαλαωχριστιανικΟ: κιονόκρανα 
εύρεΟέντα Εν τfι Μονfι τοϋ Τσάγεζι. 

τινοϋ τρικόγχου τύπου, συνδεόμενον 

άμεσώτερον η oL ναοl τοϋ "Ά-&ω πρΟς 
η1ς πηγάς, Εξ ών Ίlvτλησεν ό άyιορει

τικΟς τύπος: t1lν Κωνσταντινούπολιν 

καl την "Αρμενίαν. 

"Επίσης Εξάγεται, δη ό ναΟς ούtος 

είναι άναμφισβηηlτως βυζαντινΟν κτί

σμα της β' χιλιετηρίδας. Άκριβεστέ

ραν χρονολογίαν Εκ η'Ον λεπτομερειών 

τfiς κατασκευης δΕν δύναταί τις μετα 

πλήρους βεβαιότητος να καilορίση, 

διότι 1i διάκρισις τών άρχιτεκτονικών 
μορφών του τύπου τούτου μεταξiι 11 ου 
καL 14ou αίώνος δΕν είναι σrαiJερά. 

~Η συνύπαρξις δμως ίκανών στοιχείων 

επικρατούvrων κυρίως κατα ωVς Ε:σχά

τους βυζαντινοUς αϊώνας (πολυγωνικαl 

άψίδες, Λιτ11 κλπ.) κα"θιστοί.iν πι"θανω

τέραν τ1lν γνώμην Οτι δ ναΟς έκτίσι<tη 
κατα τα τέλη τοϋ 13ου η τCtς &ρχός 

τοϋ J4ou α!ώνος. Προς την χρονο1ω-

Εtκ. 15. 'Όμοια πρός τijν ε!.κ. 14 κιονόκρανα Ο.ποχείμενα Εν τft αύτη Moνft, 

γίαν ταύτην είναι συμφωνότερος κ"αl δ χαρακτi]ρ του γλυπτικοϋ διακόσμου 
τοϋ ναοϋ, άν καl μέγα μέρο.; αύτοϋ προέρχεται έκ δευτέρας χρ1lσεως. 

'-!' 

1 
ι 

'· 

ι 
ι 
' 

·'..· 

Βυζαντινά μνημεία τfjς Θεσσαλίας ΙΓ' καί ΙΔ' αUΟνος. 365 

Εtκ, 16. Τμήματα -8-ωρακίων εύρεftέντα Εν τη Moνfi τοϋ Τσάγεζι. 

3. ΓΛΥΠτJΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 

ΤΟ καθολικΟν τfjς Μ~ονfjς τοίi Τσάγεζι κοσμείται καl δι" &ξιολόγων 
γλυπτών> άναγομένων είς διαφόρους έποχάς. ΠΟλλα έξ αύτών είναι παλαιο
χριστιανικCι τοίί fioυ καl β~υ αίώνο;, όλίγα είναι μεσοβυζαvτινι:Χ τοίί 11 ou αίώ
νος, τα -δε &λλα σύγχρονα πρΟς τΟν '\•αόν. 'Εκ τών παλαιοχριστιανικών U.λλα μΕν 
έχρησιμοποι1Ίι~ησαν ώς κιονόκρανα τοίί κυρίως ναοίί (δύο κοριν-Βιακα καi δύο 

Είκ. 17. Θωράκια Εντοιχισμένα Επί τfjς δutικης προσόψεως 
τοϋ κα-&ολικοϋ της Μονης. 

«άναδιπλούμενα») 11 ώς κιονόκρανα του Νάρ{}ηκο; (δύο «κυβοειδηχ με φύλλα 
άκάνitσu) καi τfiς στοάς (&εοδοσιανιi καl κορινΗιακά), άλλα ένετοιχίσθησαν 
πρΟς άπλfjν διακόσμησιν &vω-&εν -&uρών και παρα-&ύρων καi είς τό.ς προσ
όψεις, τα λοιπα δΕ εΙχον πιί1ανώτατα χρησιμοποιη-8-η είς ετερα κτίσματα τfjς 
Μονης καl μετα την έρείπωσιν αUτ(:UV παρέμειναν άχρησιμοποίητα. τα τελευ-
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ταία συη)&ρσισα Εσχάτως καl έταξιν6μησα δ 'ίδιος τοπο&εη)σας αυτα εις τΟ 

πρόπυλον του ναοu (ε!κ. 5). Δείγματα παλαιοχριστιανικών κιονοκράνων (θεο
δοσιανών κοριν&ιαζόντων) έκ τών μη κατ& χώραν ει1ρισκομέγων, κα&ως και 

δείγμα &ξιολόγου sπιστυλ(ου παρέχω έν ε!κ. 14- 15 (πρβλ κα\ ε!κ. 3), &νάλυ
σιν τών όποίων δΒν Επιχειρώ ένταϋ'fi"α. 

~Εκ τών μεσοβυζαν1:ινών γλυπτών προσάγω, καl πάλιν Cίνευ συγκρίσεων, 

δύο &νάγλυφα ΕΚ λευκου μαρμάρου θωράκια εντοιχισμένα έπ\ τfjς Δ. προσ-

Είκ. 18. Τμήμα .Uπερflύροu τής πυλίδος τοϋ ΒΔ. παρεκκλησίου. 

όψεως, &μφότερα κοσμούμενα δια σταυροu sπl βαθμίδων μετι1 διπλης 

κερα(ας εν μέσφ κληματίδος (ε!κ. 17). Δύο f:τερα: τμήματαΊ'tωρακ(ωv έκ λευκου 
μαρμάρου εiJρίσκονται ε!ς τον περίβολον κοσμούμενα με τα συνήθη πλέγματα 

έκ παλαιοχριστιανικών προτύπων (εϊκ. 16). ~Ομοίως ύπάρχουσιν Επιστύλια 

Είκ. 19. Κιονόκρανον άποκείμενον 
έ·ν τfi ωJλfι τfjς Movfjς. 

Είκ. 20. Έπιπεδόγλυφον έπί'fiημα 
κίονος τοϋ καitολικοϋ. 

μετ& ώραίου κοσμ1)ματος έξ άν3εμίων ΒντΟς πλέγματος, Εν μΕν έντοιχισitΕv 

είς την πρόσοψιν τοίί νοτίου παρεκκλησίου, 8τερον δΕ χρησιμοποιη{}·€ν ώς 
Ώπέρθυρον κα\ παραστι'ις της πυλίδος της Ν. προσόψεως προς τον νάρθηκα, 

τών Οποίων δΕν Εχω φωτογραφίας. Πάντα ταϋτα άηlκουν είς τά έλληνίζοντα 
γλυπτα τfjς αναγεννήσεως τοϋ 11 ου αίώνος. 
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τα σύγχρο,•α προς τον ναον γλυπτά, μέρος τών όποίων μόνον 

εUρίσκέται είσέτι είς τfιν άρχικήν του -&έσιν, διακρίνονται άπΩ άπόψεως itεμάτων 

καl τεχν~rροπίας εlς δύο Ομάδας: α') εϊς τά Ελληνίζοντα γλυπτά τά συνεχί
ζοντα il μιμούμενα τά παλαιοχρισrιανικα καl β') εί.ς τα &νατολίζοντα έπιπε

δόγλυφα (ι'iλλα πληρούμενα aρχικώς δι' έγχρώμου {)λης καl ι'iλλα &πλώς 

Επιπεδόyλυφα μετα &ραβουργηματοειδοiJς διακόσμου) . 
. ΤΟ άξιολογώrερον γλυπτΟν έκ τώ,, διατηρούντων τι:Χς έλληνιστικι:Χς 

παραδόσεις είναι Επιστύλιον &vωttεv τfiς ftύρας του άριστεροϋ παρεκκλησίου 

έκ σε<ράς φύλλων &κάνθης με ανεστραμμένα τα ι'iκρα πίπτοντα προς τα !iξω 

(είκ. 18) κατα παλαιοχριστιανικά πρότυπα, όμοιότατον εiς μορφfιν καl κατα-

Είκ. 21. Τμήμα ύπερiJύρου πύλης τοϋ Νάρ{}ηκος. 

σκευfιν πρΟςτά κοσμοUντα Εν τόξον καlτΟν τάφον τού Τορνίκη είς τΟ παρsκκλή

σιον της Μονής της Χώρας έν Κωνjπόλει (παρα Α. Millingen, Byzantine 
churches in Con/peJ, London, 1912, Ρ!. 87 κα\ 92). 'Ομοίως iJπάρχει πρω
τότυπον κιονόκρανον εύρισκόμενον νϋv πρΟ τής στοάς (ε'ίκ. 19), δπερ Εχει τΟ 
σχfίμα τών παλαιοχριστιανικών άναδιπλουμένων κιονοκράνων (δύο των δποίων 

ε'ίπομεν άνωτέρω δτι έχρησιμοποιή8ησαν είς tO'Uς άνατολικοiJς κίονας τοϋ 

κι·ρίως ναοϋ βλ. είκ. 9). το κιονόκρανον τοϋτο άντl της άκάν-&ου φέρει άν{}έμια 
έντΟς καρδιοσχήμου πλαισίου εtς τέσσαρας σειρdς εϊς άβα-&Ες άνάyλυφον, είναι 

δΕ προφανΕς Οτι έγένετο κατά την οίκοδομήν, κατά μίμησιν τών παλαιοχρι

στιανικών, ϊνα τε{}fι μετd Ετέρου έξαφαvισitέντος άντιστοίχως είς τους δύο 

δυrικο\Jς κίονας τοϋ ναοϋ τους φέροντας σήμερον, .κατόπιν τών τελευταίων 

επισκευών, παλαιοχριστιανικα έπίσης κοριν{tιακά κιονόκρανα έκ _τών ύπαρ

χόντων είς τΟν περίβολον. 'Αλλά καl τρία σφζόμενα γλυπτCι έπι-&ήματα τών 

κιόνων τοϋ ναοϋ είναι μεταβατικιi άπΟ τfjς πρώτης όμάδος είς nlv δευτέραν, 
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διότι ~χουν {}έματα παλαιοχριστιανικά: κληματίδα καl &νitέμια (είκ. 19 πρβλ. 
και είκ. 8 και 9) χαρακrηρισrικώς μετεσχημαtισμένα και είς τεχνοτροπίαν 

επιπεδόγλυφον. 

Είς τα ανάγλυφα τfjς δευτέρας όμάδος &ηlκει τΟ έκ κυανωποϋ μαρμά

ρου ύπέρ&υρον τfjς πρΟς τΟν νάρθηκα πύλης, τΟ Οποίον άφέθ~ έκεί μετ~Cι 
τας έπισκευάς. Φέρει ώς κόσμημα, είς τεχνικηv έπιπεδόγλ-uφον, απλοποιημε

νην παραλλαγfιν τοϋ 8-έματοςτών διασταυρουμέvων στελεχών είς καρδιόσχημον 

πλαίσιον (είκ. 21). ΤΟ 1lμέτερον είναι χαρακτηριστικΟν δείγμα, Οπερ άποτε

λεί σrαltμOv είς τΟν δρόμον τfίς μεtαποιήσεως τοϋ -θέμαrος τούrου άπΟ 
φυτικοϋ εΊ.ς γεωμετρικόν, τfίς μεταπrώσεως άπΟ τi]ς έλληνικfiς μορφfίς είς την 

Είκ. 22. Τμi'jμα γείσου εύρισκόμενον έν τfι ΜονΌ τοίi Κυνηγοίί 

τών Φιλοσόφων έπi τοϋ •y μηττοϋ. 

ίσλαμικtlν. TcX παλαιοχριστιανικα παραδείγματα μΕ τΟ στέλεχος δlς συστρε

φόμενον (ώ; είναι άδημοσίευτον itωράκιον του ναοϋ του άyίου Δημητρίου 

Θεσσαλονίκης) διατηροϋν καιtαρav τi]ν φυtιΚ1JV των μορφ1jν. 'Ήδη είς ro 
γεΙσον τοϋ ναοϋ τijς μονijς τοϋ Κυνηγοu τών Φιλοσόφων (1205) (είκ. 22) το 
στέλεχος μετασχηματ(ζεrαι είς γεωμετρικόν, &λλ' 'l μορφη τοϋ φύλλου εχει 

&κόμη τfιν του ελληνικού άνt}εμίου. Τό αύτΟ 

{}έμα είς τΟ Επιστύλιον του νάρ-θηκος τfjς 

μovijς τοϋ Χελανδαρίου (14"" αϊ.), δπως καl 

είς τον ι'iμβωνα τijς Άχρίδος (βλ. Μ i 11 e t, 
L' ancien art serbe, είκ. 154 καl 156 καl 
είς τijν επιτύμβιον πλάκα τijς Μαλιασινijς 

(1274) BCH. 1920 σελ. 196, είκ. 8) ~χει 

Είκ. 23. ΓλuπτΟν τοϋ νάρfl-ηκος. περιπέσει τελείως είς μορφfιν πλέγματος μΕ 

πολλαπλάς ταινίας, ή δΕ διάπλασίς του εlναι 

ίσλαμικη μΕ τfιν χαρακτηριστικiιν κυρτότητα καl Οξύτητα τοϋ φύλλου. ΤΟ ήμέ

τερον ϊστατω μεταξU τοϊί γλυπτοϋ τfjς ~Αττικfiς και τfi~ τελευταίας Ομάδος. 

~Η μαρμαρίνη άφ' ετέρου δοκΟς η Εντοιχισμένη σ1lμερον dνω{}εν τi}ς 

μεσαίας πύλης &πΟ τοϋ νάρ-θηκος είς τΟν κυρίως '\1 αόν (είκ. 23), ώς έκ τοϋ σχ1] ~ 

ματό;: της, άν1]χει πι8-ανώτατα είς τΟ άρχικΟν τέμπλον τοϋ ναοϋ. Ταύτης ή μΕν 
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κάτω όλίγον λοξ1Ί έπιφάνεια κοσμείται μΕ άπλοϋν πλέγμα, ή δΕ tf.νω μΕ 
λεπτότατον'·έπιπεδόyλυφον έκ τών συνή-&ων καρδιοσχήμων πληρουμένων μΕ 
&κανθωτa φιiλλα διαφόρων σχημάτων 1. 

Δύο Ομοιαι πλάκες έντοιχισμέναι νυν είς ηlν δυτικfιν πρόσοψιν τοϋ 
ναοϋ καl προερχόμεναι πιitανώς /κ τοϋ τέμπλου (είκ. 24), χωρίζονται είς 
Εξ τμ1lματα δια ταινιών συμπλεκομένων, αϊτινες δηλοϋνται δια χαραγων. 
Πληροίiνται δΕ τα τμ1lματα ταύτα μΕ πλέγματα είς διαμόρφωσιν ίσλαμικfιν 
ένituμίζουσαν τΟ &ραβούργημα μdλλον η τΟ βυζαντινΟν πλέγμα. ΤΟ εν έκ 
τών Εξ τμημάτων φέρει τΟ πλέγμα έσχηματισμένον είς ί~λαμικΟν πολυγω
νικόν &στέρα, δύο tf.λλα Εχουν ηlν ίσλαμικi]ν έπιμήκυνσιν και στροφfιν τοϋ 

Εtκ. 24. Θωράκιον Εντοιχισμένον έπL της δυτικής προσόψεως τοίί καftολικοU. 

φύλλου, τΟ δλον δΕ εlναι &συμμέτρως και έλευ8έρως σχεδιασμένον έν dντι. 
flέσει πρΟς τΟ αύστηρι'Ος γεωμετρικΟν σχέδιον τών βυζαντιηtlν γλυπτών (&νά
λογα συναντώμεν καl εlς Μυστράν· πρβλ. MjJ]et, Mίstra, Πιν. 49 2, 53 1& κέ.). 
ΤΟν αύτΟν σχημαησμΟν τού φύλλου εUρίσκομεν καl είς τα &νάγλυφα έπι-θή
ματα των κιονίσκων τών διλόβων παρα-θ-ύρων, τα κοσμούμενα μΕ ώραίας τέχνης 
/πιπεδόγλυφα (βλ. εlκ. 8). "Εν τελευταΙον 1πιπεδ6γλυφον Εκ κυανωποϋ μαρμά
ρου όμοίου πρΟς τΟ ύπέρ8υρον τοίί νάρ8ηκος μΕ διάκοσμον έκ πλεγμάτων 

~Πρβλ. Ομοιον, όλίγον Ομως πολυπλοκώτερον κόσμημα, εtς τέμπλον Πόρτα- Πανα· 
γιάς παρδ: τΟ: Τρίκκαλα (τοU έτους 1280 έν BCH, 1920, σελ. 218, εtκ. 14). ΤΟ αί'ιτΟ 
κόσμημα εύρίσκεται εtς τέμπλα τοίί 14ου αt. εlς ναοiις έν Σάμαρι τfις Πελοπονγήσου 
καί Ναγκορίτσης έν Σερβίq. (Μ i 11 e t, L'ancίen aι·t serbe, είκ. 85), xαι'}ill.; καί εtς επί· 
ftημα παραΟύροu του Μuστρα ( l\I i 11 e t, λfistra, πίν. 52 19) κ. ιiλλαχου. 

ΕΠΕΤΗΡJΣ ΕτΑJΡΕ!ΑΣ 8VZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος ΕΌ ;!4 
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άραβουργηματοειδών, προερχόμενον Επίσης εκ του τέμπλο~, ε-δρίσκεται σήμε

ρον είς τΟ κατώφλιον τfjς δεξιdς πυλίδος μεταξU ·νdρ&ηκος καt ναοϋ, τε{}Εν 

'ίσως Εκεί &πΟ τdς πρώτας άκόμη έπισκευάς, διότι είναι ίκανώς έψ&αρμένον. 

Ή μεγάλη χρήσις ε\ς τον ναον τής Μονfjς τοίi Τσάγεζι έπιπεδογλ~φων 

Εν γένει γλυπτών, δπως καl τα itέματά των, ή λεπτή των Επεξεργασία και ή Ολη 

διαμόρφωσίς των συμφωνεί, 00ς έκ τfjς συγκρίσεως ε'ίδομεν, πρΟς τΟ πνεUμα 

τfjς βυζαντινής διακοσμητικfίς τοϋ 13ou_J4oυ αLώνος άφ~ Ετέρου τΟ: Ελληνί

ζοντα γλυπτU πρόδίδουν τfιν σχέσιν των πρΟς την Κωνjπολιν. 

CH διακοσμητικΊl γ.λυπτικη tών ναών τfjς eΕλλάδος έλαττοϋται κατα τΟν 
14σν αίώνα Επαισ8ητώς είς αύτα άκόμη τ& μεγάλα κέντρα, Κωνjπόλιν καl 

Θεσσjνίκην, αϋτη dκολου{}εί &σftενώ; την γενικην τάσιν της ζωγραφικfiς πρΟς 

άναγέννησιν καl άγαζωοi;όνησιν τών παλαιοχριστιανικών έλληνιστικών προ
τύπων· μέρος μόνον αUτης Επανέρχεται εLς τα παλαια Εξέχοντα άνάγλυφα \ 
Ελάχιστα δΕ είναι τα fργα τής διακοσμητικfίς γλυπτικής τα δεικνύοντα πρω

τοτυπίαν τινα και δύναμιν, .ώς οί &ετοι είς τΟν Μυστράν και ό τάφος τοϋ 

Τορνίκη εLς τ1Ίν Κωνσταντινούπολιν, προερχόμενα άμφότερα Εκ των dρχών 

τοϋ 14ου αίώνος. Κατα τΟ δεύτερον 1iμισυ τοϋ αίώνος αUτοϋ ή διακοσμητικη 

γλυπτικ1l παρουσιάζει δουλικην και Ciνευ δυνάμεως Επανάληψιν των αύτ&ν 

3εμάτων καi ραγδαίαν κατάπτωσιν τfiς τεχνοτροπίας, ώς δεικνύει είς 1lμάς 

τοϋτο ό γλυπτικΟς διάκοσμος Εν Μυστρά είς ναοVς τοϋ τέλους του 14ου και τών 

aρχών τοίi 15•υ αtώνος. Ό ημέτερος ναος κεκοσμημένος δια πλουσ(ου γλυ

πτικοϋ διακόσμου, Οστις διατηρεί είς την τεχνοτροπίαν του ίκανην δύνα

μιν και λεπτότητα, πρέπει ν~ &νήκτι είς τα tέλη τού ιgου 11 τ&ς άρχός τοϋ 

14ου αίώνος. 

4. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Το καtlολικον τής Μονής τοίi Τσάγεζι ή το διακεκοσμημένον Ciλλοτε όλό

κληρον δια τοιχογραφιών, αϊτινες Ομως κατα τ&ς νεωrέρας Επισκευι:Χς (μετα 

την πυρκα'ίιΧν τοίi 1868) εξηφαν(σ{}ησαν καλυφtlείσαι δι' aσβέστου. Παρέ

μειναν μόνον α'L τοιχογραφίαι τών τεσσάρων παρεκκλησίων, Εξ ών τα εκατέ

ρω{}εν τοϋ ίερου βήματος διασΦζουν &ρτιώτερον τας εϊκόνας χαι ταύτας δμως 

επεσκευασμένας κατα τ@ πλείστον είς νεωτέρους χρόνους. 

Εtς την >ϊμισφαιρικi]ν όροφi]ν τοίi δεξιού παρεκκλησ(ου δεσπόζει >ϊ 

είκιΟν τοϋ Χριστοϋ 00ς ~Εμμανου1lJ~. δορυφορουμένου ύπΟ άγγέλων, Εν φ εϊς 

την άνατολικfιν κόγχην είκονίζεται ό ΧριστΟς ώς άρχιερεύς, άριστερ& δε τΟ 

iJέμα: τ(ς σου τον χιτώνα, Σώτερ, διείλε (εtκ. 25). Εtς τ aς τρείς Ciλλας κόγχας 

I Πρβλ. εν Recueil KondakoY. Ι (1926) Σωτ-ηρίου, Βuζαντιναι άνάγλυ

φοι είκόνες, σελ. 137 κέ. 

I , 

·' 
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είκονίζ?νται σκηναι εκ τών -&αυμάτων τοϋ Χριστοϋ (άνάστασις rοϋ υίοϋ 
τijς χήρα~, ή ξηρανι~είσα συκij καl ό ΧριστΌς tώμενος την Μαγδαληνήν· εtκ. 26)· 
τι:Χς- λοιπdς επιφανείας κοσμοίίσιν- είς δύο ζώνας έντΟc: κληματίδων έν προ
τομfi η όλόσωμοι-μάρτuρες δ σι οι καl ίεράρχαι, μεταξU τών όποίων καl Γρη
γόριος ό Παλαμiiς {εtκ. 2ί). Εtς τi]ν δροφi]ν τοίi δεξιου παρεκκλησ(ου δεσπόζει 
δ Χριστός, 00ς μεγάλης βουλi'jς ϋ.γγελος, δορυφορούμενος όμοίως ύπΟ άγγέ
λων, Εν φ είς nlν άνατολικ1lν κόγχην είκονίζεται ό ~Αναπεσών. 'Εκ τών &αυ-

Είκ. 25. 'Εκ τ-ών τοιχογραφιών τοϋ ΒΑ. παρεκκλησίου 
τοϋ κα{)Όλικοϋ τfjς Movijς τοϋ Τσάγεζι. 

μάrων εικονίζονται εϊς τας λοιπας τρείς κόγχας: η 'ίασις τfjς αίμορροούσης, 
τοϋ υίοϋ τού έκατοντάρχου καi τοϋ ύδρωπικοϋ, κοσμούνται δΕ όμοίως αί 
λοιπαι Επιq,άνειαι δι' όλοσώμων η Εν προτομfι άγίων. 

Td δύο 8κατέρωttεν τοϋ νάρftηκος παρεκκλήσια Εχουν έπi τής όροφfjς 
τΟν Παντοκράτορα, είς τ1lν άνατολικΥjν κόγχην τfιν Πλατυτfραν καl τfιν 
Θείαν Λειτουργίαν, είς δΕ τας λοιΠα; κόγχας σκηνας Εκ τοϋ δωδεκαόρτου· 
εί;. τΟ &ριστερΟν παρεκκλήσιον διακρίνεται καl είκΟ:ιν τfiς Α? ΟLκουμενικής 
Συνόδου, είς δf τΟ δεξιόν, τΟ πλειότερον τών ϋ.λλων κατεστραμμένον, ή {}υσία 
τοίi 'Αβραάμ, ηϊ τοίi aγγέλου όμιλtα προς τον μάταιον ΒαλαιΧμ» καl δύο 
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Εψ8-αρμέναι δυστυχώς lίνευ φωτοστεφάνου μσρφαί, παριστάνουσαι πι{}ανώς 
τoUc. κτίτσρας η &νακαινιστι:Χς τfjς Μονfjς. 

- cH εLκονοyραφικη διάταςις τών τοιχογραφιών τούτων, δείγματα τών 
δπο(ων προσάγω ένταϋftα είς τΟ:ς είκ. 25, 26 καl 27, είναι δηλωτικη τfjς έπο
χfjς τfiς άνακαινίσεως τοϋ κα&ολικοϋ κατα τΟ froς 154.'3, ώς μαρτυρεί τοϋrο 

Είκ. 26. 'Εκ τών τοιχογραφιών τού ΒΑ. >ιαρεκκλησίοu 

τοίί καfl-ολικοίi της Μονής τοίί Τσάγεζι. 

ή άνωτέρω παρατε&είσα Επιγραφή. •Ως πρΟς τfιv τεχνοτροπίανι αL τοιχογραφίαι 
είναι καλa δείγματα τfjς συγχρόνου &γιορειτικiiς τέχνης, πλήρη {}ρησκευτι
κοίί αϊσ{}1Ίματος καl με την ίδιάζουσαν κρητικην τεχνοτροπίαν κατεσκευασμένα. 

6. ΚΓ<.:Ι!'ι'lΒΛΙΛ 

Ή ΜονΎι τοu Τσάγεζι, &ς εκ τfjς 1ν &ρχn τfjς παρούσης μελέτης 
παρατε8·είσης περιγραφfiς τοϋ Mezieres δηλοUται, fιτο πλουσιωτάτη είς 
κειμήλια καl χειρόγραφα, &τινα άπωλέσδ·ησαν. ΤΟ &ποδιδόμεvον ε\.ς τΟν 
πολιοϋχον τfjς Λαρίσσηςι &γιον ~Αχίλλειον ι Εlιαγγέλιον μετα μικρογρα
φιG:ιν δεικνύει τCις σχέσεις τfjς Movfjς πρΟς την πρωτεύουσαν τfjς Θεσσα
λίαςι fjς δ Μητροπολίτης, 00ς καi oL ύπ' _αύτΟν γειτονικοl πρΟς την Μονi1~ 
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ε:τισκοποι Πέτρας καl Πλαταμώνος, ήσαν πάντοτε o'L πάτρωνες και υποστη
ρικτα1 της Μονης (βλ τι\ς &νωτέρω παρατει~είσας 1πιγραφάς). Τι\ περιγραφό

μενα ftυρόφυλλα μετ' έν8έτων διακοσμήσεων fισαι• πι&ανώτατα fργα τοίι 1777· 
κατα τfιν έποχ1lν τοϋ ;\'fezieres ε1χε πρσφαν<ί)ς Εκπέσει τΟ dρχικΟν στοιχείον 

καl δ περιηγηη1ς &πέδωκε τΟ εργον εl.ς παλαιοUς χρόνους τα -θυρόφυλλα ταύτα 

εσψζοντο μέχρι της Επισκέψεω; τοϋ 'Εσφιγμενίτουι φαίνεται δε Οτι εύ-θUς κατό

πιν άπωλέσ8ησω'ι ώς άπωλέσftη τότε και ό όρειχά.λκινος χορόςι ούτινος nlν 

επιγραφ1lν ε'ίδομεν άνωτέρωι καl ό ξυλόγλυπτος σταυρΟς τοίί Lεροίί Β1lματοςι 

ό μαρτυρούμενος ύπΟ τοίί λ'Iezieι·es. Κατα τΟν Σεπτέμβριον του Ετους 19121 

Εί.κ. 27. 'Εκ τών τοιχογραφιών παρεκκλησίου τοϋ καftολικοίί 
τής Μονi]ς τοίί Τσάγεζι. 

Οτε τΟ πρώτον Επεσκέφθην τi1ν Μονfιν τοίι 'fσάγεζιι εύρον αυτην γυμν1lν, ώς 
εύρίσκεται καl σ1Ίμερον. Διεσ(δ{}ησuν μόνον τμήματα &ξιολόγου τέμπλου 

μετa κληματίδων καl κογχυλοειδcον κογχών (βλ. είκ. 4) καl εtκονίδια δωδεκαόρ
τουι καλ"ijς .δΕ κρητικης τέχνης φορηταΊ ε!.κόνες τοίι Χριστού καl της Θεοτόκου. 

Πλ1Ίν τfiς l~)ρειπωμένης πόλεως Οίκονομείου καl τοϋ vαοϋ τών άγίων 

Άποστόλωνι περl cfJν ώμιλΊlσαμεν d.νωτέρωι εUρίσκονται εις την περιοχην 

τοU Τσάγεζι πολλα Ερείπια μαρτυροUvτα τ1)ν άκμην τοϋ τμ1lματος τούτου τfjς 

Θεσσαλίας κατ&. τσUς βuζανrινοiις χρόνους. Οϋτως είς -θέσιν 'Α μ π ε λ ι κ ή ι 

κειμένην νοτιοδυηκώς τfίς ση μερινfjς κωμοπόλεως και ε'ις dπόστασιν μόλις 

30' λεπτών τής ωραςι σψζονται -θεμέλια έκκλησιώνι διέκρινα δε καl τμήματα 
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{}ωρακίων Εκ τιτανολίttου μετΠ περιστερών, στροβίλων, σrαυρών ΕντΟς συστρε-
' ' ~ , ~ ' ' ' τ , ' δ' , - ~Α φομενων κυκr.ων κ. α. -εις τα παρα το σαγεμ ε κ τη ματ α των: · ·rγελοπού-

λου, καί Μπαρμπουτσιώτου ftεμέλια αψίδων βυζαντινών ναών. Έκ τής έκκα

-3αρίσεως ύπΟ rοϋ ίδιοκτήτου τfjς άψίδος τοϋ δευτέροι• ναού προέρχεται καί 

Είκ. 28. 'Επιγραφή ίiνευρε6είσα εtς τήν άψίδα f1ρειπωμένου Υαοϋ 
παρά τΟ Τσάγεζι τfις Θεσσαλίας. 

ή δημοσιευομένη ΕVtαϋ{}α dξιόλογος ΕΠιγραψΊJ (ε\κ. 28)· είναι ΕΠιτύμβιος πλaξ 
τού ίδρυτοϋ τοϋ ναοϋ. eH μεταγραφη τfjς έπιγραφής εχει οϋτω: 

1. -;- Δομ>ίτορα θ(εi)οv δόμου πέφηνέfμε} 

2. καl ποιμεJ'(J.ρχηJ' τώJΙ λογικ(ώ)J' θ[ρε}μμάτωJ'' 

3. ο~τός με μικρός tνδο[θε~'.f κρύπι(ει)λiθος 

4. Διονύσιον σύγκελ[λον} Παμψορύμην, 

5. τήρ(ει) Βν iiμεταΚίνητον (εl)ς τέλος· 
6. ναi δf) πρΟς αVη}ς Τριάδος παγαγίας 

7. πρόγραμμα, πιστός πίiς βλ[έ}πω>•, (εl)μι) λόγον 

8. βούλ{ει} παρασχείν ή[μ}έρq. φρικη}ς δίκης i· 1. 

Ή έπιγραφη αϋτη, 1]ν άνέγνωσα μετα ωϋ κ. Κωνσταντοπούλου, παρέχει ένιαχοϊί 

πολλας δυσκολίας ή σειρα τΟΟν λέξεων είςτοiις στ. 5-8 είναι αϋτη: δv(λίftov) τήρει πdς 
βλέπων πιστΟς &.μετακίνητον εlς τέλος, πρΟς αύτήςt ναL δή, της παναγίας Τριάδος πρό· 

γραμμα (προφα\•00ς ποιητ.· έκφρασις άντί: πρόσταγμαt έπιταγήν)· πρβλ. τfιν λέξιν καί 
:rαρ' Άρμενοπούλφ = edictum), εί μη βούλει παρασχείν λόγον έν ήμέρq; φρικτijς δίκης: 
Αναλόγους έκφράσεις είς βυζαντινdς καί παλαιοχρισtιανικdς 6πιγραφάς, ίδί~ δΕ πλη-
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το ,έπl τιτανολί{}ου κεχαραγμένον (0,77 Χ0,60 μ. πάχ. λίllου 0,06 μ. καl 

~ψ. γραμμ. 0,04 μ.) Εαμβικον τ0ϋτο επίγραμμα επt τάφου τοϋ &ρχιερέω; 

(ποιμενάρχου) Διονυσίου Καμψορύμη τοϋ συγκέλλου, κτίτορος δ8 έξαφανισliέν

τος βυζαντινοϋ ναοϋ της περιοχης Τσάγεζι, {\α f1δύvατο να χρησιμεύση &ς 

δηλωτικον &κμΊjς τοϋ ΟΕκονομείου_ (;) κατα του; βυζαvτινους χρόνους (το 

&ξίωμα του συγκέλλου είναι χαραχτηριστικόν), εUχfjς Εργον δΕ {}(ι ή το αν 

καfΗστατο δυvατη ή έξερεύνησις τi'jς περl το. Τσάγεζι περιοχijς, ~v{}α κρύ

πtονται άξιολογώτατα βυζαντινα Ερείπια. 

Περl τiόν έν Μσει Περιστέρι καl Εν τji περιοχfί Καρύτσης κα{}wς 

καl περl των παρδ. ηlν -&έσιν « Κόκκινο νερΟ » λειψάνων \Jδ. πραγμα

τευ&ώ &λλαχοίi. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Εtκ. 29. ΦωτογραφικΟν άντίγραφον τfις έπιγραφijς τfις άvα:ωινίσεως 
της Μονής (πρβλ. έπιγραφην 6χωτέρω έν σελ. 353) καi τμήματα 
παλαιοχριστιανικών -θ'ωρακίων έκ τών εύρισκομένων έν τίj αύλίj 

της αUτijς Μονijς τού Τσάγεζι. 

ροφορίας περl ωίi έπ:ιftέτου του αρχιιcρέως Διονυσίου τοU συγκέλλου, έπιφυλάσσομαι 

να προσαγάγω βραδύτερον, άν δυνηftώ μάλιστα να έ'ξερευνήσω τόν άνεuρε-θ-έντα ναόν. 

Ή παλαιογραφία τών γραμμάτων τfις έπιγραφής Ο.νάγει ταύτην είς τΟν 13ον η τάς 

Ο.ρχΟ:ς του 14°u αiώνος (πρβλ. Ομοιον σχήμα γραμμάτων έν έπιγραφαίς έπl κιόνων τijς 
Μητροπόλεως έν Μυστρ~), φαίνεται δ' ότι όλόκληρος fι περιοχή αίίτηt i]τις ένωρiς κατε~ 
στράφη, εύρίσκετο τότε έν 6.κμft. 
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Έν σελ. 168- 191 τοϋ Γ' τόμου της Έπετηρίδος ταύτης Εδημοσιεύσα
μεν τΟ ύπΟ τοϋ Μ α ν ο υ η λ ~ο λ ο β ώ λ ο υ συγγραφεν «~Εγκώμιον)) είς τΟν 

αύτοκράτορα Μιχα1lλ Η' τΟν Παλαιολόγον, Εν Φ περιγράφεται ό UπΟ τού
του δωρηitεlς πέπλος εlς τijν πόλιν της Γενούης: Έν σελ. 173 εσημειώσα
μεν Οσας πληροφορίας ε'ίχομεν συλλέξει περl αUτοϋ, διαιηρουμένου Εrι καl 

νίiν Jv τίi περικλεεί ταύτη πόλει, εΙκόνα δ' αύτοϋ παρε-θέσαμεν έν σελ. 187, 
Cίνευ τινΟς έπεξηγ1lσεως, Ελλείψει χρόνου. ~ο ~a λ ό β ω λ ο ς &ναφέρει δτι έκά

στη παράστασις είχε συνυφασμένον tίτλον λατινιστί· αί δΕ: παραστάσεις, ε'ίκο

σιν Εν συνόλφ, &να δέκα είς δύο έπαλλΊlλους γραμμάς, έλήψθησαν έκ του 

βίου καl τοϋ μαρτυρίου τών άyίων Λαυρεντίου, Ξύστου καl "Ιππολύτου, έκτΟς 
τής πέμπτης τfίς &νωτέρας γραμμfiς, ε'ίκονιζούσης τΟν &γιον Λαυρέντιον εLσ

άγοντα εLς την Εκκλησίαν της ΓενούΊ1ς τΟν αύτοκράτορα Μιχαi]λ Παλαιολόγον. 
'Εσχάτως περLΊ'jλitεv εϊς χείρας >]μώv >i uπο του G. F. Heι·tzberκ, καiJη

γητοίi του έν Χάλλη Πανεπιστημίου, γερμανιστl συγγραφείσα καl έν Βερο
λίνω τώ 1883 τυπω'θ-είσα «~Ιστορία τοίi Βυζαντινοί! χα 'ι του Ό&ωμανικοί! 

Κρdτο~ς μέχρι τέλους τοϋ ΙΖ' αlώνος». 'Ο συγγραφεiJς έν σελ._ 449 έδημο
σίευσε-v όJραίαν Εγχρωμον είκόνα τοϋ πέπλου τούτου είς μηκος 36 έκατ. γαλλ. 
καl ϋψος 12, ληφ{}είσαv, &ς Εν σελ. 690 Εδ1i/-ωσεν, Ειt τοίi Γι τόμου τοϋ 

συγγράμματος Descrizione di Genova e del Genoνescιto, δπερ έξέδωκεν 

ό Micl1. C~ius. Canale τψ 1846. '0 Hertzberg σημειοί δτι το 
μηκος τοϋ πέπλου εlναι 375 έκατ. καl τΟ ϋψος 125, τών δΕ εlκονιζομένων 
προσώπων J /α τοϋ φυσικοϋ μεγέθ-ους· συνάμα δΕ παρατί.aησι γερμανικfιν 

μετάφρασιν τών τίτλων τών ε'ίκοσι παραστάσεων, κal τι1ς δύο Εκδόσεις περl 
τfjς προελεύσεως του τίτλου. την έλλείψει χρόνου, ι:Ος ε'ίπομεν, γενομένην 
τότε παράλειψιν της ΕΠεξηγΊ)σεως τών τίτλων aναπληροuμεν διa της παρού
σης άναγραφης αUτών λατινιστί, ι:Ος εlναι ένυφασμένοι έπ'ι τοϋ πέπλου, &ρι
{}μολογοvντες πρώτον τοiJς της aνωτέρας γραμμης κατa σειρaν I - 10 καl 
Επειτα τοiJς τf\ς. κατωτέρας 1 ~ 10 ώσαύτως, συμπληροϋντες δΕ τα συντετμη
μένα μέρη τών λέξεων με3ερμηνεύομεν πάντας 1λληνιστί. 

:tl.vωτέρα γραμμή. 

1. Sanctus Laurentίus dίsputans 
lmperatori Decio de yasis que 

vendit. 

Ι. Ό &γιος Λαυρέντιος διαλεγόμενος 

τψ αUτοκράτηρι Δεκίψ περ'ι τών 

σκευών, dτινα επώλησεν. 

• 
Ό ε,, Γενσύι~ Βuζαντ;ινΟς πέπλος. 37ϊ 

2. Scμιctns Laιιι·entiιιs qιιί OlJIJe- 2. Ό &γιος .. Λαυρέντιος κομί.ζων τψ 

reba.t νeiculis claudos et ce- αl~τοχράτορι Εφ' άμαξώ\• χωλσι\ καl 

cos, qιιίbιιs disposit μreciιιι11 

yasonιnι ad iιnperatoι-eι11. 

;ι Sanctιιs Laιιrentius vaιπιlatιιs. 

4. Sanctus Lauι-entiιιs in carcere. 
τJ. Sanctι1s Laιιrentius inducens 

A1tissimulll Iι11ρeratoι·enι Gι-e

corιιnι Dωηίηuηι l\IiclΊaelenι 

Dιιcanι Ang·e1uι11 Cοηιηeηιιηι 

Paleolog-ιιnι in ecclesiaπ1 J a
nuensianι 1

. 

ιl. Sanctιιs Χίstιιs eμiscoμus Ro
nιe ρrecipiens sancto Lanren
tio aιτl1idiacono disμersaι-c 

νasa ecclesie. 
7. Sanctιιs I.Jaιιrentins Yenιιn

dans ,,.asa ecclesie. 
8. Sanctus Laurentiιιs μecunia 

νasοrιιηι que vendidit clisρer
g·ens paιιμcribιιs. 

9. Sanctus Xistns clisριιtans iιn
ρera tori Decio. 

1 Ο. Sanctιιs Xistos g·ladis caρite 

a111μntatus. 

τυφλούς, c.ϊς το1Ίς όποίους διέ&εσε 

τΟ χρημα τ6)ν σκευών. 

:~.~ο ϋ.γιος Λαυρέντιος δεοόμενος. 

.J.. 0 0 &γιος Λαυρέντιος Εν τfj φυλακfl· 

Γ1. ~ο &γιος Λαυρέντιος εlσάγων τΟν 

~Υψηλότατον ΑUrοχρriτορα τιΟν 

Γραιχc";Ίν χi•ρ λΙιχωΊλ Δ.οι'tχαν "Ay~ 

yελλον ΚομνηνΟν Παλαιολόγον ε!; 

nΊv εκχλησίω' τών Γενουφ·σίων· 

ι). 
0 0 &γ1.ος Ξύστος f;τίσκοπο; ΟΙ..>ώμης· 

εντελλόμενος nj) cΊ.ρχιδιακόνcl) άγίφ 

Λαυρεντίφ να διανείμη nt σχειJη 

της εκκλησίας. 

ι. Ό {/γιος .. Λαυρέντιος πωλcΟν τU. 

σκει)η τΥjς εκκλησίας. 

~.~ο ύ:γιος Λαυρέντιος διανέμων τοίς 

Jtτωχοlς π'ι χρ1lματα τcΟν :;τωλη{}έν

των σκευ(ίη•. 

Η. ~ο &γιος Ξύστuς διuλεγ<")μενο; τ6) 

αίΊωχράτορι ΔεκίΩ). 

10. Ό &γιος Ξύστος ξίφει tΊ'ιν κεφαλlιν 
clποτμηΊ9είς. 

Κατωτέρα γραμμμή. 

1. Sanctus Laurentiιιs curans in 
carcere onιnes inen11os ad 
eunι νenientes. 

2. Tiburcius Callinicus ρraece

ptor carceris credens in Chri

sto. 
3. Sanctus Laurentius baptisans 
Tiburciuω Callinicuιn. 

1. ο() δ γιος Λυ.υρέντιο; \Jερα:τεύωv f:ν 

τfί φυλακfί πάντα; τοl1ς πρΟς αύτΟν 

έρχομένους dρρώστ:ους. 

2. "Ο επιστάτης τc7ηι φυλακών 'fιβούρ
κιος 2 Καλλίνικος πιστεύων εLς 

Χριστόν. 

3. cO &γιος Λαυρέντιος βυ.πτίζων τον 

ΤιβοιJρκιον Καλλίνικον. 

t Ό Η e rtz b e r g τά Εν τφ τ;ίτλφ μόνα γράμματ;α jan :· Εξέλαβε σημαίνοντα 'Ι α· 

νουάρισν καi μετέφρασεν in die Kirche des Januarius. 
2 τα Συναξάρια Sχσuσι Τριβοϋνον άνti ΊΊβούρκιον. 
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4. Sanctus Laurentius sartagi~ 
nibus ίgnis excensi Deo spi
rίtunι commendans. 

5. Sanctus Ypolitus sepelliens 
Sanctunι LauΓentiunι. 

β. Sanctus Ypolitus dispιιtans 

inιpeι-atoι·i Decio. 
7. Sanctus Ypolitus ιιnguibus 

eneis 1aceratus. 
8. Sanctus Yρolitus ρer eqnos 

feroces tι-actus. 
9. Sanctus Yρolitus sepultus. 

10. Sanctus Xistns sepnltus. 

'Εν Κων/πόλει 1928. 

-±. Ό Γiyιο; Λαυρένηος επl πε;τυρα

κτωμένης Εσχάρας, τφ Θεψ τΟ 
πνεUμα παραδιδούς:. 

δ. 'Ό Ciγιος Ίππόλυτο; θάπτων τΟν 
Cίγιον Λαυρέντιον: 

σ. ~σ &γιος clππόλυτο; διαλεγόμενος 

τψ α{Ιτοκράτορι -Δεκίφ. 

7. <Ο δ.γιος clππόλυτος καταξεόμενο; 

διί':ι χαλκ{i.ηι Ονύχων 1
. 

8. Ό &γιος "Ιππόλυτος Ί)πΟ &γρίων 

ϊππωV συρόμενος. 

\t. <Ο Ciγιος <Ιππόλυτος -&απτόμενο;. 

1 Ο. CO &γιος Ξύστος 11'απτόμενος. 

Ξ. Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 

ι ΤΟ Σuνα;άριον Κωνσταντινουπόλεως, έκδ. D e 1 e h a}' e γράφει •Κηνάραις σιδη
ραίς:rι ώς καi τό. fl.λλα :Συναξάρια. 'Ο άγιορείτης Νικόδημος εν τc'ρ Συναξα(ΙιστΊί 
παρέχει έν σημειώσει εξηγήσεις. 

" 

τΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΗΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 

ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ 1 

{ΒΙΒΛΙΟrΡΑΦΙΑ ~ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΕΙΧΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ) 

Περl τfjς επι τοϋ Παγγαίου Ορους tfjς Μακεδονία;, τοϋ καl Ματικίοu 

παρα Βυζανrινοίς, ίερdς Μονfjς Παναγίας τfjς ~Αχειροποιήτου 2, τfjς επονομα

ζομένης Είκοσιφοιν(σσης (είκ. 1) ήσχολή&ησαν ίκανοl καl προέκυψεν οϋτως 

Είχ. 1. Γενικlι αποψις τfις μονf1ς Είκοσιφοινίσσικ 

lιλικόν, τΟ δ ποίον &ποκα3αιρόμενον κα'ι μελετώμενον χαταλλtlλως δύναται να 

χρησιμεύση προς συγγραφfιν ογκώδους περl τής Μονής ταύτης μονογραφίας. 

1 ΜεταΒαίνει τις σήμερον εtς την Μονι)ν κατερχόμενος εl.ς τόν στα6μόν Άγγίστης καί 

εκείό"εν δι' αύτοκινήτου είς τό χωρίον l{(Ιούμισταν, τΟ όποϊον είναι καλόν ,.α μετονομα· 

σθiί εtς Κ ό σ σ υ φ ο ν. 'Εκ Κοσσύφων, οίτινες κείνται είς τοUς πρόποδας τοϋ Παγγαίου, 

γίνεται ή άνάβασις εlς η)ν Μονι)ν δι' ήμιόνων. Ή riνάβασις διό. μέσου φάραγγος 

διαρκεί μίαν καΙ ήμίσειαν ώραν. Ή έξ Άγγίστης είς Κοσσύφους δι' αUtσκινήτου μετάβα

σις άπαιτεί δαπάνην !50 δραχμών. Πλησιέστατος στα'δμΟς πρΟς τοUς Κοσσύφους εtναι 
ό τοϋ Φωτολείβοu, &λλ' εtς τοϋτον μόνον ή μικτη δ.μαξοστοιχία οταματιϊ-

2 Ή επωνυμία Μο,·η τijς 'Α χ ε ι ρ οπΌ ι ή τ ο u είίρηται έν τ ψ ύπ' &ριθμΟν 93 χει

ρογράφφ μηναίφ της Μονijς, τοϋ μηνός Σεπcεμβρίου, γραφέντι κατό. τό 1441. 
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Βιβλιοyeαφία. 

'Ίλαρίωνος Σιναtτου τοϋ Κρητός, Π ε ρ ι γ ρ α φ η τ ο ϋ κ α τ α τ η ν 

έπαρχίαν Δράμαc καl Φιλίππων ίεροϋ Μοναστηρίου τής 
ey π ε ρ. α γ ί α ς Θ ε ο τ~ ό κ ο υ τ fj ς έ π ο ν σ μ α ζ ο μ έ ν η ς Κ ο σ φ ο ι ν ί σ
σ η ς κ α l τ ο ίi γ ε ν ο μ έ ν ο υ Θ α ύ μ α τ ο ς1 fi π ρ ο σ ε τ έ -8 η κ α l π α ρ α
κλητικΟς κανων είς τi]ν Θεοτόκον έπl τφ αύτψ -8αύματι 

Ε τι δΕ καl πλ1lρης άχολου{} ία τού έν &γ ίο ις παrρΟς ή μών 

Δ ι ο ν υ σ ίο υ Π α τ ρ ι άρχο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ου πόλε ω ς κ. τ. λ, Κων

σrανrινούπολις 1819 1. 

Άναrύπωσιc έν Κωνσrαντινουπόλει, 1863. 
ΤΟ περl τfίς- Lδρύσεως τfjς Movfjς κατα τΟ 450 παρ& Σώζονrος Επισκόπου 

Φιλίππων &ς καl τα περt διοργανώσεως αύrfjς παρCt τοίi Μσναχοίί Γερμανοϋ 

κατα τΟ 518 εlσl κα-8αροl {}ρύλοι. ΤΟν βίον τοϋ ΓερμαΥοϋ περιέχοντα ύλικΟν 
&φορ&ν είς τ& τfίς ίσrορίας καl τοπογραφίας τfις Μονfjς Εξέδωκαν οί Βολλαν

διστα\ πατέρες έν τ ψ r '. τόμφ τών Α c t a S a η c t ο r u ι η (βλ. 12"' Μα'Cου). 
Ή i!παρξις τijς Μονijς κατa τον ΙΔ' α!ώνα βεβαιοίίται uπο έγγράφου 

τijς μονfjς Χιλιανδαρίου τοϋ Ετους 1320 2, μνημονεύεται δΕ προσέτι αϋτη καl 

ύπο ;ατριαρχικοίί Σιγιλλίου τοίί Ι'τους 1395, δπερ έδημοσίευσαν οί Miklo
sich- Mίiller έν τ ψ Α'. τόμφ τών Α c t a Ρ a t r i a ι· c !ι a t u s, σελ. 240. 

~Η Μονη Εtκοσιφοιvίσσης &νεκαινίσ&η καl μεγαλοπρεπώς έκαλλωπί

σdη uπο τοϋ Πατριάρχου Διονυσίου τοϋ Α'. (1467- 1472 κα\ 1489- 1491). 
Τα τflς ίσrορίας τοϋ Πατριάρχου τούτου, δστις έχλέ'ίσε την Movηv Εί!<ο

σιφοινίσσης 8γραψεν ό Μανου1lλ Μαλαξός, cl σ τ ο ρ ία π ο λ ι τ ι κ 1l κ α l 

π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π όλε ω ς, Ι'κδοσις ΒόννΙ]ς, σελ. 107-111 
κα\ 132- 133. Ό Μαλαξός έξεδόdη κα\ iν τfi Τ ιι r c ο g r a e c i a. Βλέπε 
προσέτι Δωροdέου Μονεμβασίας, Σύνοψις Ί σ τ ο ρ ιών, Βενετία, 1806, 
σελ. 420.- Μελετίου Άdηνών, έ κ λ ε κ τ α\ Ί σ τ ο ρ ία ι, Βιέν1·η 1795.
Ά&. Κομνηνοϋ Ύψηλάντου, τα μtta την 'Άλωσιν, σελ. 22.- Κυρίλ

λου Λαυριώτου, Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι, Ά dijvαι, 187 7. σ. 21. Μανοι·,Ί λ 'Ι. Γεδεών, 

Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ι Π ίνα κ ε ς, Κωνσταντινούπολις, σελ. 482 καl 607 3. 

Κα τα τΟν ΙΖ'. αίώνα βλέπομεv την Μονfιν Εχουσω' ύπο{}έσεις έν τι$ έξω

τερικψ. Πράγματι τψ 1632 εύρίσκεται Εν Παρισίοις, χάριν τώv ύποθέσεων τfjς 
-- - -----

1 Ώς βάσις τοϋ πονήματος τούτου Εχρηοίμευσε τΟ ύπ' Cι.ριftμΟν 308 χειρόγραφον 
τfΊς Μονης, περιέχον Ε'ργα τοϋ κατά τόν ΙΗ'. αίΟΟ1·α γράψαντος Πρωτοσυγκέλλου τfΊς 
Μητροπόλεως ΞάνΟιις Χρυσάν{}ου. 

'Lonis Petit-Koralιleν, Actes de l'Athos \1 (Παράρτ. τού 17 τόμ. τών 

Βυζαντ. ΧρονικΟΟν σελ. 120. 
3 τα τfμ:: Cψ&οτέρας, δηΌεν, χρονολογίας τ&ν δύο Πατριαρχειών Διονυσίου τοϋ Α'. 

βλέπε παρά. τ& διακόη:ρ Π α γ κ ρ α τ ί φ Δ η μ ά ρ υ, ιiΙ•ι:ί.λυσιν τοίί άνεκδότου Εργου τοϋ 
όποίου Εκαμεν ό Π α π α δ όπου λ ο ς Κ ε ρ α μ· ε ύ ς εν Έκκλησιαστικfι 'Α..λη-&είq., Τόμ, 
Δ', σελ. 385- 7, 598-9. 

, 
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Μονfjς Είκοσιφοι,•ίσσης, δ προηγούμενος αύτfίς Θεόκλητος, δστις, Επωφε

λούμενος" τής έκείσε διαμονfjς του, Εγραψεν Επισωλην πρΟς τΟν Δοϋκα τfjς 

Σαβοtας προτρέπων αύτΟν να άπελευθερώσn τιlν ίδιαιτέραν πατρίδα του 

Κύπρον: « ... είς τσUς καιρούς σου ν& κάμης ένθύμησιν να τοUς έλεημονη

dfiς κα\ νι\ τους εβγάλης (τους Κvπρίους) &πο τa χέρια τών Άγαρηνών 

καl fiέλουν Εστιν πάντοτε σκλάβοι σου καl να παρακαλοϋν fιμέραν καl νύκτα 

τΟν -3ε0ν δι& τfιν ύγείαν σου. _ .. Επειδη καl fiρτα Εδά"> είς την Φράντζαν είς 

τΟ Παρίσι δια κCiποιον σερβίτζιον τοϋ μοναστηρίου ... >>, <Η έπιστολη τοϋ 

προηγουμένου Θεοκλήrου, Εξ {jς &πέσπασα τΟ άνωτέρω τεμάχιον Εδημο

σιεύdη παρι'ι τών Miklosiclι- Μ ίiller, Α c t a e t D i p I ο η ι a t a G r a e c a, 
τόμ. Γ. I σελ. 27 4- 5, καl παρ α τοϋ Κωνσταντίνου Σά-&α) τ ο υ ρ κ ο κ ρ α-

τ ο υ μένη Έ λ λ ά ς, Ί\dijναι, 1869, σελ. 192- 193. · 
~Αρκετας πληροφορίας, συμφώνους μΕ τΟν τίτλον του, δίδει τΟ βιβλίον 

τοϋ Lατροϋ Σταύρου Μερτζίδου, Α 'L χώρα ι τ ο ίi π α ρ ε λ~ όντος κ α l 
αί έσφαλμέναι τοπο1Jετ1lσεις α{•τών. "Ερευναι καl μελέ

ται τοπογραφικαl ύπΟ &ρχαιολογι.κογεωγραφικο-ίστο

ρικ1lν εποψιν συνταχ{1είσαι Επl τfj βάσει τών &ρχαίων 

καl νεωτέρων βοη-θ-ημάτων μέ τινας νεωτέρας άνακαλύ

ψεις καl μΕ έπιδιορ-θ·ώσεις τών τέως Εσφαλμένων καl 

άντιφατικών περl τά")ν τοιαύτης ϋλης πραγματευομένων 

δ ι α φ όρων σ υ γ γ ραμμάτων. Ά&ιiναι, 1885. ΔΕν πρέπει Εν τούτοις 

να δεχώμει3α άβασανίστως τι.Χς είδllσεις, τι.Χς όποία; τόσον &φflόνως παρέχει 

τΟ βιβλίον τοίiτο. Έπl παραδείγματι {I περίφημος παρU. τοίi Τοι!ρκου 

τοπάρχου σφαγη η:ϊη' καλογ1lρων δεν Εγένετο τι{) 1115ί, 00ς φέρεται Εν τ ψ 

προμνημονευdέντι βιβλίφ, &λλa τψ 1507. Έπ\ δέκα τρία Ι!τη ι'μεινεν fι 

·Μονη ερημος, μεΗΟ rO Πατριαρχείον~ τϊϊ συναινέσει tά)ν κρατούντων, &πέ

στειλεν αύτόitι ΒατοπεδινοUς μοναχοUς πρΟς άνασυγκρότησιν αύτfjς. 

~ο ΔαμασκηνΟς Μοσχόπουλος, Μητροπολίτης Νευροκοπίου, 8γραψε 

τq1 1896 ί σ τ ο ρ ία ν τ ii ς Μ ο ν η ς Ε t κ ο σ φ ο ι ν ί σ σ η ς. 0\ λογιώτεροι 

τών τής Μονfiς ταύτης Μοναχών β~βαιοϋσιν δτι δ μακαρίτης Νευροκοπίου 

συνεπλ1lρωσε την πραγματείαν του ταύτην έπL τfj βάσει «άνεκδότων καl 

άγνώστων πηγών» ε1Jρε\Jεισών Εν Εγγράψοις άποκειμένοις έν τfl ίερQ: MoνfJ 

Βατοπεδίου καl δτι εύρίσκεται αϋτη εις χείρας τfjς &δελφi'jς τοϋ &πο-&ανόν

τος, διαμενούσης έν Σέρραις. Ή Α. Σ. δ Μητροπολίτης Σερρών κ. Κων

σταντίνος, είς τΟν όποίον Εγραψα, ζητών πληροφορίας ΕπL τοϋ προκειμένου, 

δΕν μοl άπήντησεν ε ίσέ η. Άφ' έτέρου δμως οί μοναχοl τfjς ίερdς μονής 

Βατοπεδί.ου μΕ διεβεβαίω9"αν δη πάντα τα λεγόμενα παρ& τών Μοναχών 

τfiς Εtκοσιφοινίσσης, περl μεταφοράς εlς την Μον1Ίν Βατοπcδίου κωδίκων 

καl κειμηλίων lJπO τών μοναχών, οϊτινες άνασυνέστησαν την Μον1lν Είκοσι

φοινίσσης μετΠ την σφαγ1lν τού 1507 είναι καθαρΠ Επινόησις. ~Εν τούτοις 
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Ομως φαίνεται Οτι τΟ ζήτημα τσVτο άπησχόλησε καl η)ν ίερ&ν Σύνοδον 

Κωνσταντινουπόλεως, έπl τijς Πατριαρχείας Άνδίμου του ΣΊ". (1853. 18δδ, 
το β.). Τα σχετικα βλέπε έν σελ. 15, ση μ. 1, τijς πραγματείας τοϋ Ά δ. 

Π α π α δ ο π ούλο υ Κ ε ρ α μ έως, περt ή ς κατωτέρω. 

Σημειωτέον &φ' ετέρου οτι εν τiρ Ι'. τόμφ (1913), σελ.13δ τοϋ Νέο υ Έ λ
λ η ν ο μ ν ή μ ο ν ο ς έδη μοσιεύ{Ιη gγγραφον &φορών ε!ς τijν μονljν Εiκοσιφοι

νίσσης καl φυλασσόμενον έν τfί ίερ~ μovfi Ξηροποτdμου τοϋ dγίου ~Όρους UπΟ 

τον τίτλον Γ ρ ά μ μ α Σ ι γ ι λ λ ι ώ δ ε ς τ ij ς \ε ρ α ς μ ο ν ij ς Κ ο σ ι ν ί τ ζ η ς. 

Το iiγγραφον τοϋτο περιεχόμενον εν τι$ ~π' άριδμον 53 κώδικι τijς 

1ερας μονfjς Ξηροποτάμου είναι Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Ίερεμίου τοϋ Α'. 

(1537 -1545, το γ'), εκδοΜν τiρ 1544. Δια τούτου τοϋ Σιγιλλfου ό ρηδεlς 

Πατριάρχης επικυρώνει τα κυριαρχικα [δικαιώματα τijς μονfjς έπt τοϋ Βρα
νοχάστρου καl τών Κοσσύφων (Κ ορομίστας) καl άπαγορεύει ηΧς έν ταίς 

ένορίαις ταύταις Επεμβάσεις τών Επισκόπων Δράμας καl Φιλίππων. Τοϋ έγγρ~

φου τούτου μνείαν ποιείται καl τΟ έν τfi πραγματείq. τοϋ Παπαδοπούλου 

Κεραμέως (σελ. 20- 23) δημοσιευόμε\'Ον Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Μητρο

φάνους, &πολυδεν τiρ 1567. 
Γενικά τινα περl τijς μονfjς Ε!κοσιφοινίσσης εγράφησαν παρa τών έξijς: 

Γ. Χατζηκυριακοίι, Σκέψεις κ α l Ε ν τυπώσει ς έ κ π ε ρ ι ο δ ε ία ς 

α ν α τ η ν Μ α κ ε δ ο ν ία ν, Άbi'jναι, 1906. 
Λαζάρου Χαρισιάδου, CH ε ν τ fi ε π α ρ χ ί g Δ ρ ά μ α c ί ε ρ α Μ ο ν η 

Ε!κοσφοινίσσης, Δ'. τόμος τοίί Μακεδοvικοίί 'Ημερολογίου, 1911, 
σελ. 225· 9. 

Μητροπολίτου Δράμας (νϋν Χαλκηδόνος) 'Αγα~αγγέλου τοϋ Μάγνητος, 
Π ε ρ l τ fj ς "Ι ε ρ α ς Μ ο ν η ς τ fj ς Ε! κ ο σ φ ο ι ν ί σ σ η ς Άilfjναι, 1915. 

Dr. Otιnar Sclιissel, Κ a t a I ο g e g· r i e c !ι i s c h e r Η a η d. 
s c h r i ft e η, Graz, 1924, σελ. 21 καt 17. 

ΕUστρατίου Δράκου, ci σ τ ο ρ ία τ η ς Ε ί κ ο σ ι φ ο ι ν ί σ σ η ς Μ ο ν η ς 

ε π l τ ο ϋ Π α γ γ α ίο υ κ α l & γ ι ο λ ο γ ία τ fj ς Λ έ σ β ο υ, Δράμα, 1928. 
('Ανατύπωσις εκ τijς έν _Δράμι;t εκδιδομένης εφημερίδος ·Θάρρος>. Μάϊος 

καl 'Ιούνιο;, 1928). 
Δεινf]ν καt βάρβαρον λεηλασίαν ύπέστη ή μονlj κατa το 1917 έκ μέρους 

τών Βουλγάρων, οϊτινες &πεγύμνωσαν αύτfιν κυριολεκτικώς. ΔΕν άφησαν 

τίποτε, οϋτε σιγίλλια, οϋτε ~χειρόγραφα, αUτε κειμήλια, σUτε άγια λείψανα, 

οϋτε είκόνας. ςΩς Εκ τούτου δλως Εξαιρετικην σημασίαν &πέκτησαν αί έξης 

δύο πραγματείαι: 

Άδανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέω;, ''Ε κ ι~ ε σ ι ς Π α λ α ι ο γ ρ α φ ι

κών και φιλολογικών Ερευνών έν Θράκ11 καl Μακεδονίg, 

παράρτημα τοϋ ΙΖ'. τόμου τοίί περιοδικοϋ τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει ~Ελλη

νικού Φιλολογικοϋ Συλλόγου, 1886. 
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Κωνσταντίνου Γ. Ζησίοι1, "'Ερευνα καl Μελέτη τών έν Μα κ ε
δ 

0 
ν ί ~~Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ω,, κ ε ι μ η λ ί ω,,, Πρακτικα τf'ις Εν ~Αihlναις ~Αρχαιο

λογικη~ ';,Εταιρείας, 1913. 
τα άφορώντα εlς την Μοηlν Είκοσιφοινίσσης έκτίitενται Εν τfl προμνη

μονευδείσυ πραγματείqο τοϋ Παπαδοπούλου Κεραμέως (&πο τfjς σελ. 25 μέχρι 
της σελ. 56), Ο στις έκτΟς τοϋ δ τι δημοσιεύει τα σπουδαιότερα τών πατρι~ρχι
κών Σιγιλλίων, δίδει προσέτι τΟν &ρι{tμΟν τών έν τϊl μονϊl φυλασσομενων 
χειρογράφων, &τινα f]σαν 430 περίπου καl ποιείται επ~ αύτών τα? έξη~ 
σημειώσει;: α') <Περl παλιμψήστων τευχών, β') περl κεκοσμημένων και 
γραφικών, γ') περι λειψάνων κατεστραμμένων κωδίκων ύπΟ παλαιών βι~λιο
δετών,- δ') περι της ίστορίας Ενίων τευχών και σημειώσεων άξιολογων, 
ε') περl κεχρονολογημένων κωδίκων, ς'.) περl πάντων τών καλλιγράφων, ών 
τα Ονόματα είιρον εν τοίς τεύχεσι τfiς μονfjς>). 

ΤΟ 'ίδιον ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πραγματεία του Κ. Ζησίου, 
προκειμένου περl τών καλλιτεχνημάτων αύτfjς. Δημοσιεύει δ' έκτΟς τούτου 
καl τCtς Εν τίj μονΌ εύρισκομένας έπιγραφάς. τα &φορώντα είς την Μονην 
εκτίδενται εv τjj πραγματεί~ του &πο σελ. 184 μέχρι τfjς σελ. 251., Δέον 
Ομως να παρατηρη8ίj δτι ό μακαρίτης Ζησίου εlργάσftη! φαίνεται, πολυ βια-

, \ ς I δ I '!" i I φαλμά στικά, διότι καl αί Επιyραφαι, τας οποιας ημοσιευει ειναι π .ηρει,ς σ · 
Ι \ C I δ'δ > > > 

των και ή περιγραφi] τών καλλιτεχνηματων, την οποιαν ι ει, πορρω απεχει 

τού να συvciδn πρΟς το-Uς κανόνας της κριτικής τής τέχνης. , 
τα &ρπαγέντα χειρόγραφά τε και κειμήλια Επεστράφησαν Εν μέρει, κατα 

'Ιούλιον τοϋ 1923 παραδοi!έντα ε!ς τον Γενικον ''Εφορον τών Βυζαντινών 
&ρχαιοτήτων κύριον Γ. Σωτηρίου. 

"'Οσον &φορ~ εϊς την γεωγραφίαν καl ίσωρίαν τού Παγγαίου και τfjς 
πεδιάδος τών Φιλίππων κατiι την &ρχαίαν εποχΎjν βλέπε τΎjν συγγραφljν τοϋ 
Tl1. Desdeνises- Du- Dezert, G e ο g- r a p h i e a η c i e η η e d e 1 a 

Μ a c e d ο i n e, Pal'is, 1862. 
Τοπογραφικaς πληροφορίας περιέχουσιν επίσης τα έξfjς iiργα: Heuzey

Daumet, llfi.<Stoιz Mclzeolog·iq?te de Llfαcedoine, Paι·is, 1876. Νικολάου 
Γ. Φιλιππίδου, Μακεδονικά· περιήγησις τών εν Μακεδονί~ 
επαρχιών Δράμας, Ζίχνης καl Έλευ~ερουπόλεως, εν τiρ 
πρώτφ τόμφ τοϋ Παρνασσοίί, σελ. 133. 

* * :J: 

'Εν τij προμνημονευiίείσυ πραγματεί~ του ό Παπαδόπουλος Κεραμεiις 
περιέργως ~ως λυπείται καl δυσχεραίνει σφόδρα, διότι έπεκράτησε καl «έπι~ 
σημοποιή8·η» τΟ Ονομα Είκοσι φ ο ί ν L σ σ α ώς μ'tl δυνάμενον να αίτιολο-

' I \ <Ι '!" " I '> I διά 
Υ''18Ό. Φρονώ Οτι είναι πολυ λυπηροτερον το οτι ειχεν επικρατησει επι τι · 
στη~α ή σλαυικη Ονομασία Κ ο σ ί ν ι τ σ α τ& τfjς έτυμολογίας τής Οποίας 
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!ι " - ' ~β 'β < Ο 'ζ ' ' λ I " ' c ειναι επισης ασαφη και α ε αια, ως αναγκα εται '\'α ομο ογησυ αυτος ο 

Παπαδόπουλος Κεραμεύς. 

Καl προκειμένου μΕν περl τfjς Ονομασίας, Ίiτις καδιερό){}η πλέον όριστι. 

κώ;, λέγονται πολλά. Καi i1λλοι μεν aποδίδουσι- ταύτην είς τΔ χρώμα τijς 
Άχειροποη1του είκόνος, ήτις 

« Φοινίσαουσα δ• όρfi.ται έρεvθομέι'η θεοειδ11ς 

ΕlκοσιφοιJ•ίσσης το·l;γσμα τjj δέδοται». 

άλλοι· δέ, διότι είς τΟν ίδρυηlν τfjς Movfjς Οσιον ΓερμανΟν κόσσυφός τις 

ύπέδειξε τΟ Vποχι3'0νίως ρέον rlγίασμα, δι' δ καl έπl τfjς -&ύρας τοίί άγιά
σματος έπεyράφη: 

« ΘαVμα θεΊ:ον 'έδειξεγ 1} Θεοτόκος !(όρη 
Διd τοV Κόσσυφος πουλίου φανερώνουσα τοVτο τΟ -ϋδωρ1 
δπερ, σκάπτω1• Γερμω•Ος ό δ.γιος κτίτωρ, Qγεδόθη κάτωθεν 

εlς θαVμα μέγα κard τΟ lτος 518». 

Τ>]ν έπιγραφfιν ταύrην δεν έδημοσίεuσεν ό Ζησίου. 'Αρχαία μεν βεβαίως 

δΕν είναι, πλ1lν άρκούντως παλαιά, διότι ταύτην φαίνεται δrι Εχων ΊJπ" Οψιν 
ό-- Καισάριος Δαπόντες, Εγραψε τοUς άκολού&ους στίχους 1• 

«.Ση}ν έπαρχία Δράμας δf~ 1] Πω•αγία πάλο• 

'lj καΙ: άχειροποίητος καl εlς llfoν1)1' Jl.fεγάλην 

Κοσσvφιγίτσα λέγεται δrι κοσσύφι !!να 

εδειξ' έκεί ένα νερό, θαϋμα βε6αιωμένο 

θαίJμα njς Παναγίας μου καl τοVτο δίχως lί.λλο, 

δι/ι πω'ηγvρίζεται με πλήθος καl μεγάλοι), 

(Κ. Δαπόντε, Άπα ρ ί Η μ η σ ι ς τ ώ ν δ ν η μ α σ τ ω ν ν α ώ ν κ α Ι. μονών 

τ fj ς Π α ν αγία ς, DocnΠΊente privatoare la istoria Roιη.θ.nilor, τ. ΙΓ,' 
σελ. 290, σr. 447 εξ). 

Προκειμένου περL τοϋ ~Αγιάσματος, σημειωτέον Οτι παρα την ώς CJ.νω 

έπιγραφην ύπάρχει καl έτέρα έπl μαρμαρίνης πλακός, 11ν έσφαλμένως έδη
μοσίευσεv ό κ. Ζησίου (liΙ•iJ' aνωτέρω, σελ. 201 - 202) ώς §ξijς: 

• ΑνεκεJιέστησαJ' 

~Αγίας Β)αρ6άρας ος κ ε πος ( . ... 
τtJ'WJ' θόλος έ(πί έτους ΖΡΛ 

'~ίγου) μεJ1εύοντος Βε1-•ι(α 

μιι• ίερομονάχου μάσr:ο 

ρις JJfελέτιος μοναχΟς + 
1 Τούς στίχους τούτους τοϋ Καισαρίοv Δαπόντε _ μοi ιiνεκοίνωσεν ό φίλος συνάδελφοι; 

χ. Φαίδω\' Κουκουλές. 

ΤινΟ: περi τfις ίερdς μονής τής 'Αχειροποιήτου. 385 

Ή έν λόyφ έπιγραφή, aρκετα εύκρινώς &ναγινωσκομένη, Ιiχει όρ&ώς 

~Ανεκενίστη τής~ Αγίας 

Βαρf3άρας ό σκέπος κέγινεν θόλος 

έπ't έτους ΖΡΑ 1, ~jγουμεJ•εύοντος Βενιαμlν 

ίερομο1•άχου 

.b:lάστορις Μελέτιος μωιαχός. 

cH δΕ Ονομασία Κοσίνιτζα, flτις άπαντQ: Εν τε τοίς παλαιοίς Εγγράφοις 

τfίς Ι\-1ονfίς καl έν πολλαίς έπιγραφαίς, έτυμολογείται έκ τοϋ σλαυικοϋ κόσνι

τσα, δπερ σημαίνει κάλα&ος. Καl δ μf:ν Παπαδόπουλος Κ€ραμεVς φρονεί δτι 

η Μονfι &νομάσ3η οϋτως, έπειδη εlναι έκτισμένη, ώς λέγει, « έν κοιλώματι., . 
οϋτω δf: τΟ κόσνιτζα Εχει εκδο

χικώς καl την σημασίαν τοϋ χοι

λcόματος». 

"Ετεροι ομως ισχυρίζονται 

δτι ωvομάσ&η οϋτω, διότι άπό 

τινος τών παρα&ύρ'fον αύτfjς ήτο 
άνηρτημένος κάλα-&ος, δι~ οiι &νε

σύροντο τα Ιiξω/Ιεν ayοραζόμεvα 

τρόφιμα. 'Έτεροι βλέπουσιν έν 

τfi λέξει παραφ/Ιοραv του κόσ

συφος καl ff.λλοι ff.λλα. Τίς δμως 

δύναται να μας διαβεβαιώστι οτι 

δΕν πρόκειται καl περl παραφ-&ο

ρdς τοϋ Ονόματος, τΟ Οποίον 

Εφερε τΟ &ρ;ι;:αίον cΕλληνικΟν τεί

χος, περl τοϋ. όποίου tM: όμιλή

σωμεν κατωτέρω; 
,,, * 
* 

·Ως ε'ίπομεv &vωτέρω, ή 

πρώτη τijς Μονijς έμφάvισις yί-

νεται φfΗνοντος τοϋ ΙΔ '. αίώνος. 
Είχ. 2. ΤΟ βημα τοίί ναοϋ των Είσοδίων. 

Πλην η ~παρξις αύtijς βεβαίως ε!vαι πολv &ρχαιοτέρα. Έξήτασα έπιστα

μένως πάντα τ& Εν τfι :Μονίj, Οπως εϋρω Ενδείξεις τινιΙς &ρχαιολογικοϋ 
χαρακτήρος, δυναμένας να ρίψωσιν όλίγον φώς έπi του ζητήματος τούτου. 
Td μόνα, τd όποία ε-δρον, εlναι σύντριμμα -αναγλύφου τινΟς κειμένου παρ& 

τΟ μαγειρείον καl δυναμένου νd &ναχθfl είς τΟν Η I η τΟν Θ I αίΟΟνα, κα'ι η 

κόγχη του Βήματος (είκ. 2), ής ή τοιχοδομία aνήκει τιj> ΙΑ' αίώνι. Το δάπε-

' ΖΡΛ=1622. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙλΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, iiτος Ε'. 25 
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δον τού σολέα καl τού βήμ!χτοζ προ τfjς 'Αγίας Τραπέζης ε!ναι ~πίσης τού 
ΙΑ' αLώνος. cH σημερινη· Εκκλησία τοίί κα8·ολικου τιμωμένη έπ~ Ονόματι τών 
Ε!σοδίων τfjς Παναγίας εκτίσι'iη μεταξiJ τών ~τών 1837- !842. (εlκ. 3). 

Το πaed .ην Μονην ιίeχαίον Έλληvικον <είχος. 

Είναι πολiJ περίεργον δη ούδεlς έκ τών &σχολη{]έντων περl τfjς Μονfjς 
Είκοσιφοινίσσης έμελέτησε τΟ μόνον είς άπόστασιν πεντήκοντα μέτρων απ 

- αύτfις ευρισκόμενΟΥ τείχος. CH 
Μονi] είναι έκτισμένη έπl τοίi 
ση με ίου τijς ~παφfjς μιας μέγά
λης παραφυάδας τού Παγγαίου 
μετα τοϋ κυρίου σώματος τοϋ 

ορους τούτου. Ή παραφυaς αϋτη 
είσχωρεί είς ηlν πεδιάδα των 
Φιλίππων eκτεινομένη προς βορ
ραν. Ή κορuφ>'ι τijς παραφυά
δας ταύτης άποτελεί Εν στενό
μακρον &κανόνιστον Οροπέδιον, 

μήκους μεν χιλίων μέτρων, μεγί
στου δΕ πλάτους, περl τΟ μέσον, 

έκαrΟν πενtΊlκοvτα -μέτρων. ΤΟ 
Εν Ciκρον, τΟ παρ& την Μονή ν, 
εχει ϋψος 780 μ., τΟ δε Ετερον, 

το προς την πεδιάδα, 900. Ή 
Μ ον η έκτισμένη, 00ς ε~ίπομεν, 

έπl τοϋ ση με ίου . τfjς έπαφfjς 
τijς παραφυάδας μετa τοϋ κυρίου 
σώματος τού Παγγαίου εϋρηται 

εΙς {Jψος 7 53 μ. 

Περιfjλf!ον το παρα την μο

vην τείχος και έξή τασα αύτΟ λε
πτομερώς συνοδευόμενος UπΟ τοϋ 
φιλαρχαίου ΟΙκονόμου τijς μονijς 

Πατρος Ν ικάνορος, γνωρίζοντας 
Είκ. 3. <Η ''οτία πλευρά τοϋ κα-&ολικοϋ 

τfις :Μ:ονfις Είκοσιφοινίσσης. 
μετd πάσης λεπτομερείας πάσας 

τας παρόδους. Προ·ίον τi'jς μελέτης μου ταύτης ύπi'jρξεν ή διαπίστωσις δτι 
το περιζωνν~ον η'ιν κορυφην τijς παραφυάδας ταύτης τού Παγγαίου τείχος 
είναι της &ρχαίας έλληνικfις έποχfις. Τοϋτο είναι κατα τΟν lσοδομικΟν 
τρόπον έκτισμένον, ανευ άμμοκονίας, δια γρανιτωδών λί&ων ούχl ~πι-

I 
l 

Τινd περi της [ερa.ς μονj]ς της • ΑχειροποιήτQu. 387 

μελά)ς 1. πελεκητών. το μέγιστον πλάτος: του τείχους είναι ti.vω τών δύο 

μέτρων (εLκ. 4). Οί ί.ί8οι είναι ώς έπt τΟ πολU μικρών διαστάσεων, Ενεκα δΕ 

τfjς ποιόtητός των καl τών καιρικών μεταβολών έ{}ραύο{}ησαν. 

Σημειωτέον δ~ Οτι Ολόκληρος ή δυτικfι πλευρ& τοϋ τείχους είναι της 

&ρχαίας Έλληνικfίς περιόδου &μψ]ς, εvω το τfjς άνατολικijς πλευριΧς Ι!χει 

Uπoσtii κατα την Βυζαντινi]ν περίοδον 2 Επιδιορ"3-ώσεις κατα τΟ μάλλον 11 
ήττον ριζικάς. Τοϋtο πρέπει 'ίσως να Εξηγηι<t'fi Εκ τοϋ δτι ή άναtολικi] πλευρΟ: 

τοϋ Ορους είναι άπόκρημνος, άπορρώξ, σχεδΟν κάftετος. 'Εν τfι τοιχοδομίι:t 

τοϋ άνατολικοϋ τείχους άπαντώσι καl πλίνθ-οι και άμμοκονία· άλλ& καl 

πλίν-&ων συντρίμματα συμπληροUντα τα κενά. ΤΟ τελευταίον μάλιστα είναι 

Εtκ. 4. 'Εκ τijς δυτ;ικής πλευράς 

τ;οU Έλληνικοϋ τ;είχους. 

Είκ. 5. ΤΟ Βuζανην0\' τcϊχος 
τfις &νατ;ολικfις πλευράς. 

eνδεικτικον γνώρισμα τijς τειχοδομίας τijς Παλαιολογείου ~ποχijς (εlκ. 5). 
τα τε_ίχη εv τισι σημείοις διαrηροϋνται είς ϋψος τεσσάρων καl πέντε μέτρων. 

ΤΟ τείχος πρΟς τό βόρειον αυτοϋ Clx.ρov, ητοι τΟ πρΟς την πεδιάδα τών 

Φιλίππων, είχε πύργον Ερυμνόν, ού τΟ. Ερείπια μόνον σψζονται σ1ίμερον. 'Ό 
πύργος ούτος, τΟν όποίον άναφέρουσί τινες τών έπισκεφι<tέντων την Μονήν, 
είναι γνωστΟς ύπΟ τΟ Ο Ι' ο μα Β ί γ λ α. 

1 Τεμάχιον ίσοδομικοU τείχους όμοίας κατασκεufις σψζεται Υ.αί έν ήι Άκροπόλει 
Θεσσαλονίκης, περί ης {td γράψω προσεχώς. 

~ ~Η κατ;& τiιν Βuζαντινfιν έποχfιν έπισκευή διακρίνεται tδίQ. πρΟς τd άνω και άρι
στερά, Ενttα παρατηρούνται εύκρινΟΟς καί αί πλίνftοι καl ή άμμ~κ~νία. 



388 'iω. Β. ΠαπαδοπούJ.ου- Τινd περl τής ίεράς μovijς τής 'Αχειροποιήτου. 

Έν τψ έσωτερικiρ τοϋ τείχους, iiτοι Εν τψ δροπεδίφ, -δπάρχουν πολλαι 

δεξαμεναl &ρχαίαι. Έγrο προχείρως εμέτρησα πέντε τοιαύτας, όλόκληρος δε 

1i Επιφάνεια τοϋ Οροπεδίου είναι πυκνότατα Εγκατεσπαρμένη δι& κεράμων, 

πλίν\tων, συντριμμάτων τεραστίων πΗtων, μεγάλων dμφορέων καl παντοίου 

οίκοδομησίμου ύλικοϋ. ~Ητο άπλώς φρούριον η δχυρΟν πόλισμα; 

Μάταιαι iJπfίρξαν αί Ερευναί μου Επl τού φιλολογικού Εδάφους, πρΟς 

&νεύρεσιν πόλεως cΕλληνικfjς έπ'ι τοϋ σημείου Εκείνου τού Παγγαίου. co άνα
γνώστης βλέπει EV τοίς &νωτέρω τα βιβλία, τα όποία συνεβουλεύ{}ην. 'Ίσως 

άλλοι εύρε{}ώσιν εύτυχέσrεροι έμοϋ. 

Πρέπει προσέτι να λεχiln οτι το φρούριον τοϋτο δεσπόζει τfίς πεδιάδος 

τών Φιλίππων, τα δΕ Ερείπια της πόλεως ταύτης διακρίνονται εύκρινι:ί:ις, 

απέναντι &κριβώς. Δεσπόζει προσέτι τών δύο χαραδρών, α'Ε όποίαι άγουσιν 

εlς τΟ έσωrερικΟν τού Παγγαίου. 

τα κτίρια τ1ϊς μονfjς Ciπαντα έκτίσ&ησαν δι~ Uλικοίί προερχομένου έκ 

τοϋ φρουρίου τούτου. 

ΔΕν είναι άπί{}ανον δτι ό Επίσκοπος Φιλίπirων Σώζων, ό φερόμενος ύπΟ 

tfίς παραδόσεως ώς πρώτος tδρυτης τfίς Μονης, μετέτρεψε κατα την τότε 

κρατούσαν συνήflειαν είς ΧρισrιανικΟν ναΟν άρχαίον ~ΕλληνικΟν τοιοϋτον, 

εύρισκόμενον έντΟς 11 έκτΟς τού φρουρίου τούτου. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητizς ταiί Πωιεπιστημ{αυ Θεσσαλm•lκης 

( 

ΒΙΒΛΙΟ!{.ΡΙΣΙΑΙ 

reωeyίov -ιοϋ .2χολαρίου fiπαντα τd ευρισκόμενα. - OeuVJ'e.'> COJJιj;le
tes de Georg·es Schola?"ios, j>ztbliees poιtr !α pre1niere .fois par + Mg-r 
Louis Petit, Χ Α. c'>idι!rzdes et JtfMtin .fug/e toιne L p. I-LXIV 550. 

~ΑπΟ τοϋ ιζ Ό αίώνος, μετ& τfιν πολύτιμον Εργασίαν τού σοφού Εύσε
βίου Renaudot περl Γεωργίου τοϋ Σχολαρίου, τοϋ &πο τοϋ 1454 πρώτου 
μετ& την &λωσιν πατριάρχου Κωνσταντινουπόϊ:εως Γενναδίου, δ βίος καl τΟ 
Εργον ένΟς τών σοφωτάτων καl πολυμα-&εσηiτων &νδρών τών τελευταίων 
·αίώνων τοϋ έλληνικοϋ Βυζαντίου, Sπl μακρόν άνέμενε τΟν &λη{}fj eΗρακ/1έα, 
δστις {t~ άνελάμβανε να Εξετάση αύτU κα'ι άποκαταστήση την περl τοϋ &νδρΟς 
άλή-&ειαν, έπi τη βάσει του συνόλου τών πολυαρί&μων και ποικίλης ϋλης 
συγγραμμάτων α1Jτοϋ, ών τΟ πολλοστημόριον μόνον μέχρι τοϋδε είχε δημο
σιευflfj, καl μάλιστα ούχl μετα πολλfjς Επιστασίας. ΤΟν &&ίων τοϋτον &νέ
λαβε να έκτελέση ό &κάματος τών περι την έν ΦλωρεντίQ: σύνοδον και τών 
μέχρι τής άλώσεως χρόνων έρευνητfις Επίσκοπος τών έν "Αfl1lναις ρωμαιο
καilολικό>ν μακαρίτης Louis Petit. Οvως ϋ.λλας μev βιβλιοι')ήκας αύτος 
έπισκεφiiείς, εξ άλλων δε προμη&ευ/tεlς ~γκυρα &ντίγραφα τών εtς αυτας 
άποκειμένων χειρογράφων συγγραμμάτων τού Σχολαρίου, συνεκόμισεν Uλι
κόν, τΟ Οποίον διiJρεσεν είς 8 όγκώδεις τόμους, περιλαμβάνοντα; &παντα τα 
σφζόμενα ~ργα τοϋ. Σχολαρίου, μετ Π μακρ&ς ε t σ α γ ω γ η ς περl τοϋ βίου, της 
χρονολογία; τών Εργων αύτού καl έπιτόμου έκ3έσ~ως rfjς φιλοσοφικfίς καL 
&εολογικης διδασκαλίας τοϋ Σχολαρίου. Δια την κριτικην επεξεργασίαν τοϋ 
κειμένου καi την &'λλην παρασκευΊ)ν τfjς dναληφ&είσης εκδόσεως ό L. Petit 
προσέλαβε δύο διακεκριμένους συνεργάτας τον Ξ. Α. Σιδερίδην, γνωστον 
έκ τών περl τα βυζαvτιακα καλών μελετών του, καl τΟν l\1. ] ugie

1 
Εκ τών 

πολυμαδεστέρων assoιηptionistes 1 τών άσχολουμένων περ1 τ1)ν πολιτικ11 ν 
καl εκκλησιαστικην 1στορίαν τfjς έλληνικfjς δρ/tοδόξου Άνατόλης. 

Τοϋ κολοσιαίου tούτου Εργου Εχομεν ηδη ύπ" Οψει τΟν πρώτον τόμον, 
οι1 την Εκτύπωσιν δΕν προέφδασε να 'ίδn συμπληρω-&είσ::tν ό L. Petit, άπο
ilανrον την 5 Νοεμβρίου 1927 εν Menton τfjς Γαλλίας. "Ο πρώτος ούτος 
τόμος περιέχει μακρον κριτικην εtσαγωγην (ής προτάσσεται σύντομος βιογρα
φία τοϋ Σχολαρίου p. ΙΧ- XIV), τ. ~- λεπτομερη περιγραφ1]ν τών &vτιγρά
φων κωδίκων τού Σχολαρίου, τών Εν τψ τόμφ τούτφ δημοσιευομένων Εργων 
αi!τοϋ (p. XIV-XXXVIII) πάντων τοϋ ιε'. α!ώνος, καl δύο κωδίκων μη 
αi!τογράφων: τοϋ Ρωσσιανοϋ 16, &ποκειμένου έν τjj βατικανfί βιβλιο&ήκη, 
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τοϋ ιε '. αίώνοr, καΙ τοϋ Ίβηριτικοϋ 248 {4608 τοϋ καταλόγου τοu Λάμπρου), 
επίσης τοϋ XV αίώνος (XXXVIII- XLI)· ~πει τα ακολου~οϋσιν επίτομοι 

9ημειιόσεις πFρl έ>tάστου τών δημοσιευομένων Εργων α) τών 17 «πανηγυρικώνl} 
λόγων (p 1- 246) β) τών 6 ,επικηδείων» (247- 294) γ) τών 5 «περl ένιδ

σεως>> Εν Φλωρεντίιt λόγων μετ& τfjς ά π ο λογία ς τ ο ϋ Σχολαρίου κ α τ α 
τ η ς ε π l λ α τ ι ν ι σ μ φ κ α τ η γ ο ρ ία ς (2~6- 389). δ) τών περl προνοίας 

καΙ προορισμού» συνταγμάτων (390- 460)· ε) «του περl ψuχης» μακροίί 

συντάγματος (461- 539), με{}' 11 Επεται τΟ κείμενον πάντων τών είρημένων 
συγγραμμάτων, μετd παραΒέσεως έκάστοτε τό>ν διαφόρων γραφών τών κωδί

κων. Δύο πίνακες τών κυρίων Ονομάτων καl τών πραγμάτων, περl ών γίνε

ται λόγος εLς τα ΕκδΙδόμενα συγγράμματα, καl κατάλογος παροραμάτων 

σuμπληροiiσι το ολον βιβλίον. 

τα πλείστα τών έκδιδομένων συγγραμμάτφν δημοσιεύονται νϋν τΟ 

πρώτον, ώς ό «λόγος είς τόν ΕύαγγελισμΟν» τοϋ Ετους 1437, «έπl τfl παρα

βολή τοϋ τελώνου καl φαρισαίου», «έπι τfi παραβολfl τοϋ άσώτου υίοϋ», 

<<tfι πρώτη τών νηστειών, περι νηστείας», «Περl έλεημοσύνης» 1 «είς την 

Εσρri]ν τής =ορ&οδοξίας», «.τU άγίq. και μεγάλη παρασκευfι», <<είς την Μετα

μόρφωσιν», «ΠανηγuρικΟς τών άγ. ~Αποστόλων>) (ωU Ετσυς 1456), «τίνας 

Civ εlπε λόγους πρΟς ΕαυτΟν ό μακάριος Πέτρος έν τψ κλαίειν μετ& την 

dρνησιν», «είς τi]ν κατα σιiρκα γέννησιν τοϋ Χριστοίί», &.πόσπασμα πανη

Ύ''ρηωϋ «είς τΟν δ.y. Δημήτριον», «Μονφδία έπl τfι αU&εντοπούλτι eΕλένΌ 
τfι Παλαισλογίνη, {tυγατρι τοϋ δεσπότου κiιρ Δημητρίου», <,Θρήνος .. έν τfi 

μονfi του τιμίου Προδρόμου' (τοίί 1460), «απολογία επl τfi κατηγορίςι έπ\ 

λατινισμψ», ιιπερi τοϋ καιρού καl τοϋ τρόπου τfj'ς: ύπάρξεως τών νοερών 

καl &&ανάτΟΟv ψυχών», e:πόδεν ή τοϋ &ν8ρώπου ψυχη κατι:'χ τΟν δ.γ. Γρηγό

ριον τΟν Νύσσης», «περl τών άν{]ρωπίνων ψυχάη•, τί αϊηαίς γίνεται μετα 

την τών σωμάτων &παλλαγ1lν», καl «περl πουργατορίου». Τών δ' CJ.λλων 

παρέχεται έπιμελεστέρα και κριτικωτέρα Εκδοσις έξ &ντιγράφων τού Σχολα .. 
ρίου χειρογράφων. ΔΕν Εlνε εν τούτοις ούδόλως παράδοξον Οτι είς τΟ ίδια

ζόντως Εξεζητημένον ϋφος τοϋ Σχολαρίου δΕν κατορ-3υίίται πάντοτε ύπΟ 

τών έκδοτων ή &ποφυγη λεκτικών καl συντακτικών σφαλμάτων, καl Οτι ό έν 

τέλει τοίί βιβλίου προσηρτημένος κατάλογος 63 παροραμάτων {}ιl i'Jδύνατο 

να Vπερδιπλασιασfl!j μετ~ έπιμελεστέραν τοίί κειμένου &.νάγνωσιν. 

'Ό,τι Ομως Ενδιαφέρει ήμάς και &.ποτελεί την σπουδαιοτάτην ύπηQεσίαν 

τfjς εκδόσεως τοίί i'Jπo κρίσιν βιβλiοu είνε ή μεγάλη συμβολ1) αuτfjς εiς 

την ίστορίαν τοϋ τε προσώπου τοίί Σχολαρίου καl τijς πρώτης μετd την. 

<Χλωσιν εiκοσαετίας διιl τον βίον της 'Εκκλησίας Κ/πόλεως. Και πρώτον μfν 

αναμφισβητήτως βεβαιοiiται δτι ό Σχολάριος ~ζησε μέχρι τούλάχιστον τοϋ 

1472, &ς φαίνεται εξ αύτογράφου του Σχολαρίοu σημειώματος εiς την 4\αν 

τijς 194 σελ. του Παρισινοϋ κώδ. 1289 :<Εν ~τει στ~π' = 1472. Μέχρι τούδε I 
.\ 
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ενομίζετο, δ τι απέ&ανεν ό Σχολάριος το βραδύτερον τψ 1468. Εtς το περι&ώ
ριον τοϋ φύλ. 269 τοίί αύτοίί κώδικος ύπάρχει σημείωμα «ίνδ. γ'.» άντι

στοιχεί δε τούτο προς το ~τος 14 70. 
Βεβαιοiiται ~πειτα 'l τριπλή πατριαρχεία του Σχολαρίου. Τό πρώτον 

ό Γεννάδιος εξελέγη περl τaς αρχaς του 1464 παραμείνας μέχρι τοίί ~αρος 
τοϋ 1456, Οτε έκουσίως παρητή&η, &ποχωρήσας εtς τΟ δγιον •Όρος, Εν{}α ηΊν 
29 'Ιουνίου τοίί Ετους Εκείνου &π11γγειλε τΟν πανηγυρικΟν εtς τοUς άγ. Άπα

στόλους, ηΊν δέ 28 Σεπτεμβρίου τοϋ αύτοϋ Ετους άπtlγyειλε τΟν έπικήδειον 

είς τΟν προσφιλή dνεψιόν αύτοϋ Θεόδωρον Σοφιανόν. Μετd. τοϋτο dπεσύρ-3η 

εiς η)ν παρa τaς Σέρρας μον1)ν τού Προδρόμου, όπόδεν τι]> 1462, αποδα
νόντος του πατρ. Ίσιδώρου Β'. (1456-1462), ΕΚλ1]~ τiι δεύτερον είς τον 

πατριαρχικΟν &ρόνον, πράγμα τΟ Οποίον προέβλεπε καi 'ίσως &νέμενε, διότι 

{}ρηνών τα δεινd της ζωής του μετιi t1Ίν πρώτην παραίτησίν Ελεγε ((καl 

φεύγοιμ• αν διηνεκώς, αν μ1Ί ϊσχuροτάτη πασών άνάγκη πείση τΟ συνειδΟς 

η βιάσηται την προαίρεσιν» (σελ. 290). Μετa εν ~τος ομως πατριαρχεία; 

ήναγκάσ-3η δ Γεννάδιος υπο τής άντιδράσεως του κλΊlρου να παραιτη-3] καl 

πάλιν (1463), αγνωστον δ' είνε αv έγκατέλιπε καl ηΊν Κωνσταντινούπολιν· 

διότι δέv παρfjλ&εν Ετος καl έκλήflη πάλιν, τΟ τρίτον iiδη, είς τΟν πατριαρχι

κον ~ρόνον τψ 1464 και εόρίσκομεν αύτον πατριάρχην την 15 Αύγούστου _ 
τοϋ ετους τούτου, Ο τε άπήγyειλε την δ μ ι λ ία ν αύτοU ε L ς τ η ν Κ ο ί μ η σ ι ν 
τ fj ς Θεοτόκο υ, έν τfι μονίj τfjς Παμμακαρίστου, 1ϊτις ή το είσέτι πατριαρ

χείον. Εlς τον αf>rόγραφον κώδικα του Σχολαρίοu (Παρισινος 1289 φ. 240-
249) υπάρχει tδίq. χειρ! του Γενναδίου το σημείωμα «Εγράφη καl ανεγνώσ~ΙJ 
έν τfi μονfι τοϋ πατριαρχείου τfjς Παμμακαρίστου Εν τfι τρίτη ήμών &.νόδφ 
βιαίq. Εκεί· Lνδικτ. ιβ '. έν ετει ο β>>. Ή τριπλή αϋτη Εν διαστήματι δεκαετίας 

(1454- 1464) πατριαρχεία τοίί Σχολαρίου διέρρευσεν εν μέσφ κλήρου, διη

ρημένου ούχl είς έvωτικοUς κα! &.ν.a-ενωτικούς, διότι τΟ .τοιούτον δεν f]το &κίν

δυνον UπΟ τός νέας πολιτικός σuνfl·ήκας, δ:λλ, είς παράγοντας τfίς περl ηΊν 
φλωρεντίνην σύνοδον κινήσεω;, οϋτως 11 CJ.λλως ε'Lς αύτfιν άναμιχ{tέντας και 

έκτε~ειμένους άπέναντι άλλήλων καl τοίi λαοίί. Εlνε δ~ aξιοσημείωτος Ίi περl 

τΟν πατριαρχικΟν θρόνον ταραχώδης αϋτη κίνησις, &.ποδεικνύουσα Οτι ή 

φοβερa τΟV 1453 καταστροφη δεν Ενέβαλεν ε(ς τους κληριΚΟlΙς κα\ τους 

κοσμικοUς Ciρχοντας, τους τότε περισω-3έντας1 την έκ της κοινής συμφορCiς 

&vάγκην Ομονοίας καl περιστολfjς τών παίJώv. 

Έκ της αναμφισβητήτου αποδείξεως τfjς τριπλης κατα τiιν πρώτην· &πο 

της άλώσεως δεκαετίαΥ πατριαρχείας τοϋ Γενναδίου Σχολαρίου &.νατρέπονται 

πάντα τα μέχρι τοίίδε παραδεδεγμένα έκ τών διαφόρων παλαιοτέρων κατα

λόγων περi της σειρ&:ς ·τών πρώτων μετa το 1453 πατριαρχών Κ/πόλεως, κα\ 
προκύπτει &νάγκη dνα\Jεωρήσεως τών .κατιi την πατριαρχικην ίσrορίαν άπΩ 
της αλώσεως καΙ μέχρι τοϋ 1480. 

.J 
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Τέλος έκ τών δημοσιευt}έ\'tων νϋν νέων Sργων τοϋ Σχολαρίου Ενισχύε

ται ή γνώμη περ l τοίί έγω'ίστικοϋ καl αUταρχικοϋ χαρακτήρος τοϋ άνδρός, 

δσrις άναμφισβηηlτως πολυμα&έστατος (;)ν καΙ έντριβέστατος περl τΟν έλληνα 

λόγον καl την φιλολογίαν των πατέρων τfjς Εκκλησίας, ην μετ& πολλής έπιτη

δειότηtος εςεμεταλλεύετο, έστερείτο τflς μεγάλης άρετfjς του άλη-3-οϋς σοφοίί, 

τfjς μετριοφροσύνης. ΟΊSτος οfιδένα ού μόνον &νώτερον, άλλ~ ούδε 'ίσον πρός 

Εαυτόν μεταξV τών συγχρόνων άνεγνώριζε, περl πάντων μετΟ: περιφρονήσεως 
11 είρωνείας &πεφαίνετο πλην μόνων τών ήγεμόνων καl τών οίκείων αύτών, 

προς οίiς άφΒονον Ιiκαιε λιβανωτόν. Θαμβωi1εl; εκ τοϋ &ρισtοτελίζονtος 

σχολασηχισμοϋ τοϋ Θωμd τοϋ Άκυνάτου, άπε-&αύμαζε πάν τΟ λατινικόν, καl 
,,,.., 1 "'οι 1 ~'ο_, 

παρα την εκ των πραγματων αναγκην, ηης μετεστησεν αυτον ορισηκως εις 

τΟ στρατόπεδον τών άνθ-ενωτικών καl άνύψωσεν αύτΟν εϊς τΟν -&ρόνον τοϋ 

Φωτίου καl Κηρουλλαρίου, δΕν ηρνείτο t't]ν ύπεροχην τών λατίνων, ώς φιλοσο

φικώς καl {}·εολογικr:Ος κάλλιον τών έλλήνων κατηρτισμένων,".έξαιρέσει μόνον 

έαυτοίί, μόνου ίκανοϋ νd έπικρίη1 καl τούτους. Τοιοϋτος χαρακη]ρ Πάντως 

δεν fjτo ό ένδεδειγμένο; να επιφέρυ έν μέσφ τής κοινής συμφοράς την &ναγ

καίαν γαλήνην καl f]ρεμίαν είς την έκ τοϋ Φλωρεντίνου f!ργου τεταραγμένην 

'Εκκλησίαν. "Αν δ' €ξελέγη πατριάρχης τιJ> 1454 τοϋτο &φειλε πάντως ε!ς 

την κατa τa τελευταία Ιiτη (1449- 1453) Ιiκδηλον &ν8ενωηκην δρU:σίν του, 

είς η]ν ύποσηlριξιν τοϋ ίσχυροϋ τούρκου μεγιστάνας, εϊς ού τδ.ς χείρας ώς 

αLχμάλωτος επεσε μετα τοϋ άνεψιοίJ Θεοδώρο1ι Σοφιανού, καl εLς την πολυ

μά&~ιαν αύτοϋ, fίτις καl τΟν Μωάμε-& έγοήτευσε πρΟς στιγμήν. 

"Ο Σχολάριος αUτΟς πολλάκις άντέγραψε τd συγγράμματα αύτοϋ, μετd 

δΕ την ι:ϊλωσιν έπεζήτησε καl ά"είlρε πολλd έξ αVτών διαρπαγέντα καl έσκορ

πισμένα ε!ς διαφόρους πόλεις. 'Ότε δε &πεσύρ&η ε!ς τ1]ν μον1]ν τοϋ Προ

δρόμου πιιρa τaς Σέρρας, έπεμελή&η σπουδαιότερον τής συλλογής τών 

παλαιοτέρων f!ργων το.υ καl Ενιαχού μfν έπιδιώρ-&ωσεν αύτά, έπλούτισε δΕ 

και δια σημειωμάτων χρονολογικών, τd όποία πολυ σήμερον βοη8ούσιν είς 

την ταξινόμησιν αύτών. 

Ταϋτα έξάγοντες έκ τών συγγραμμάτων τού Σχολαρίου, τών έν τψ Α', 

τόμφ τfjς παρούσης συλλογfjς δημοσιευομένων, δφείλομεν &ναμφιβόλως χάρι

τας είς τους άναλαβόντας την Εκδοσιν αύτού, εύχόμενοι Οπως αlσίως συμπλη

ρω8·fi ή Εκδοσις τοϋ Ολου πολυτίμου Εργου, τΟ Οποίον πάντως πλείστα σημεία 

τοϋ βίου τοϋ Σχολαρίου καl τfjς συγχρόνου αϋτοϋ κοινωνίας i3& διαφωτίστι, 

LδίQ τα άφορώντα εLς η]ν Εκκλησίαν τών πρώτων μετ& την ι:ϊλωσιν ετών. 

Α. Ν. ΔΙΑΜΛΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Α. αrabar, La fetΊztuι-e l'eltgz'euse C1l Bulgan'e. Part's 1928 έ1' τfj σειρij 
On'e1tf et B)ιzance. 

Το βιβλi.Ο\' τοϋ κ. Α. Grabar άποτελεί τον πρώτον τόμον μιάς νέας 

σειράς δημοσιευμάτων εκδιδομένων fiπo τljν διεύi1υ>·σιν τοϋ κ. G. Millet. 
'Ή νέα αϋτη σειρι:Χ ύπΟ τΟν τίτλον Orient et Byzance Εχει όρίζοντα~ :ι:ολυ 
ε~ρυτέρους τijς άλλης τijς γνωστfjς ύπο το Ιiνομα <Monuωents de l'art 
byzantin>, ε!ς 1\ν €δημοσιεύΒησαν !]δη ή περl Δαφνiου μονογραφία τοϋ 
κ. l\1illet, τα λευκώματα τοϋ Μυστρά καl τοϋ eΑγ. 'Όρους ύπΟ τοϋ ίδίο_υ, τΟ: 

μνημεία τfjς Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ τών κ. κ. Eberso1t- TJ1iers καl τΟ: 
μνημεία τής Θεσσαλον(κης uπο τών κ. κ. Diehl, Le Tourneau καl Saladin. 
Το πρόγραμμα τfjς νέας ταύτης σειράς, mς γράφει ό κ. Millet εiς τον πρό

λογον τοϋ βιβλίου τοϋ κ. G_ι·abar, είναι πολV εύρύτερον. «"Υπερβαίνει τα 
ορια τής βυζανηνής τέχνης καl αϋτα &κόμη τa δρια τfjς χριστιανικής τέχνης 

της ~Ανατολής. Περιλαμβάνει καλλιτεχνικην Εκτασιν εύρυτάτψ•, Εκείνην, δπου 

συναντώνται, άντιτίι1ενται καl συχνCt Επιδρώσιν Επ~ άλλήλας αί δVο μεγάλαι 

παραδόσeις, έξ d:ιν συνίσταται ό πολιτισμός μας, 1i παράδοσις τής 'Ανατολής 
καt tcJ παράδοσις τού cΕλληνισμοϋ». , 

Ή σειριl αUτη &ρι8μεί !]δη τρείς τόμους, ών ό δεύτερος καl τρ(τος 

&ποtελεί<ιχι &πο δύο βιβλία τοϋ κ. Stefanescu L' Ενο!ιιtίοη de la peinture 
religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les orig·ines jusqu' au 
ΧΙΧ' siecle καl Contribution !ι I' etude des peintures ιnιιrales vala
ques. 'Ήδη παρασκευάζεται ό τέταρτος τόμος &φιερωμένος ε1ς την μνήμην 
τοϋ μεγάλου Ρώσσου βυζαντινολόγου Th. U spensky καl περιέχων μέγα ν 
&ριi1μον μελετών περl τής βυζανηνijς τέχνης παριl τοίς Σλάβοις. 

Λόγοι κα8αρώς τεχνικοl ήνάγκασαν &στε τΟ βιβλίον τοίί κ. Grabar, 
καίτοι &ποτελουν τΟν πρώτον τόμον τfίς σειρας, να έκδοΒΌ μόλις τώρα μετ& 
τους δύο άλλους. 

Αϊ τοιχογραφίαι, IJς εξετάζει καΙ &ναλύει λεπτομερώς εν τφ βιβλίφ του 
< Gb ~~ "' ' 'δ' λβ' ο κ. ra aι- ανηκουσιν εις την μακραν περιο ον την περι αμ ανομενην 

μεταξU του 7°υ καt τού 15°υ αίώνος. Α-δται παρουσιάζουσιν έξαιρετικΟν ένδια

φέρον οχ ι μόνον δια τοiJς ϊστορικοiJς τfjς βουλγαρικής τέχνης, &λλa δι' ολους 

τους &σχολουμένους μΕ την μεσαιωνικην δρ{}όδοξον τέχνην καl τούτο, διότι, 
αν καl έπt βουλγαρικού vUv Εδάφους, δΕν παύοuσι ν& είναι Εργα έλληνικiiη', 
κατd τΟ πλείστον, χειρών καl να δεικνύωσι καίJαρdν τfιν έκ της τέχνης τού 

Βυζαντίου έξάρrησιν. ~Η σημασία τών τοιχογραφιών τούτων γίνεται άπΟ τfίς 

άπόψεως ταύτης πολιJ σπουδαιοτέρα, διότι έκ τοϋ γραφικού διακόσμου τών 
έκκλησιώ\' τfις Κωνσταντινουπόλεως διd τοι'ις μέχρι τοϋ 14ου αίώνος χρόνου; 

σχεδΟν τίποτε δΕν διασι:Ρζεται πλέον. Αί τοιχογραφίαι τών Επt βουλγαρικού 
εδάφους Εκκλησιών βοη-&οϋσιν οϋτως είς τΟ yιJ: σχηματίσωμεν ίδέαν τινά, 
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εστω καl. πολU &μυδράν, τοϋ καλλιτεχνικοU διακόσμου τών ναών της Βασι

λευούσης. 

τα τρία μεγάλα μέρη, είς α τΟ βιβλίον διαιρείται δίδουσιν &μέσως ίδέαν 

τijς σπουδαιότητα; τοϋ περιεχομένου 1) Τοιχογραφία ι βυζαντιναl 2) Τοιχο
γραφίαι βουλγαριχα[ τοu 13"' αtώνος χαl 3) Διακοσμ1]σεις τοu 14°" καl 

15σν αίώνος. 

Αί .παλαιόrεραι διασω{}-είσαι τοιχογραφίαι εύρίσκονται είς τfιν Ίlρειπω

μένηv Εκκλησίαν τfjς Perustica πρΟς τΟ μέρος τi'jς Θρ4κης. Τα διακρινόμενα 

&κόμη λείψανα τfις δια τ~ιχογραφιών διαχοσ~1lσεως της Εκκλησίας ταύτης 

είναι Ελάχιστα: "Άγγελοι κρατοίίντες ύπfρ τ&ς κεφαλάς των ΕντΟς δίσκου τΟν 

Άμνόν, σκηναl έκ τfiς παιδικης ήλικίας τοίJ Ίησοίί καΙ τοϋ Προδρόμου, κατ& 

τΟ: ~ Απόκρυφα, Μαρτύρ~ον άγίου, σκηναl Εκ τijς Παλ. ΔιαD1lκης (Μωϋσfiς 

κ. λ. π.), πτερωταl. μορφαl έντΟς κύκλων κ. λ π. 

Λόγοι είχοvογραφικοl καl τεχνικοl όδηγουσι τΟν συγγραφέα ν~ άναγάγn τας 

τοιχογραφίας ταύτας, μετd πολλfiς πι-8ανότητσς, είς τΟν 7ον αίώνα. Αί τοιχο

γραφίαι αύται τfjς P'erustica dνήκουσαι εlς τfιν <<προειχονοκλαστικην» τέχνην 

παρουσιάζουσι πολλδ.ς Ομοιότητας πρΟς συγχρόνους διακοσμήσεις αίγυπτιακών 

καl ρωμαϊκών μνημείων καl -δεωροϋηαι ύπΟ τοϋ συγγραφέως ι:Ος «μνημείον 

τfίς Κωνσταντινουπολιτικfiς τέχνης, flnς1 ώς Ολη ή τέχνη τfjς Εποχfiς ταύτης, 

συνδέεται πρΟς την έλληνιστικfιν παράδοσt'\'1 <lν καl οlιδόλως πρόκειται περl 

Ιδιαιτέρας καl &μέσου i\πιδράσεως τijς τέχνης τfjς Άλεξανδρεία; η τijς Άντιο

χείας έπl tοϋ -θψ~κικοϋ τούτου μνημείου". 

Πλησίον τfjς Μονijς τοϋ Βατσκόβου, παρι'< η]ν Φιλιππούπολιν, \δρυitεί

σης κατa το ~τος 1083 ~πο τοϋ Μεγάλου δομεστίκου τijς Δύσεως Γρηγορίου 

Πακουριανοίi, εύρίσκεται μικρΌν παρεκκί.ήπιον μεrό κρύπτης, έν fJ φαίνεται, 

δτι έτάφη δ ίδρυτης τfις Μονfίς, ι:Ος Εξάγεται Rκ του διασωflέντας «Τυπικοίί» 

αύτfίς. Αί τοιχογραφίαι αΊ. διασωflείσαι τόσον είς τΟ παρεκκλήσιον δσον καl 

είς τi)ν κάτωflεν αί'ιτοϋ κρύπτην &νάyονται ύπΟ τοίί κ. Grabar εtς τα μέσα 

τοϋ 12ου αίώνος, αν και λόγοι είκονογραφικοl έγείρουσιν είς ήμά:ς την ύπό

νοια\•, Οτι α'Ι. τοιχογραφίαι αύται είναι νεώτεραι τών χρόνων τούτων. cH δια
κόσμησις τοϋ παρεκκλησίου διασψζει, πλην μεμονωμένων μορφό>ν, συνflέσεις 

τινδ.ς Εκ του βίού του Ίησοϋ (Υπαπαντή, Βάπτισις, "Έγερσις Λαζάρου, 

Θρijνος κ.λ.π.) την Μεcάληψιν τών 'Αποστόλων, τοiJς Ά γ. Πάντα;, την Κοί

μησιν τfjς Θεοτόκου κ.λπ. Λίαν άσuνή-θης είναι 1l διακόσμησις τfίς κρύπτης, 

Εν" fJ πdσαι αΊ. είκονιζόμεναι παραστάσεις σχετ.ίζονται όπως δ't]ποτε μΕ ηΊν 

άνάστασιν τών νεκρών και την Δεuτέραν παρουσίαν. Είς την άψϊδα είκον(

ζεται ή Δέησις, εtς δΕ τοUς τοίχους καl την καμάραν, πλiιν μεμονωμένων 

μορφών &γίων, τι'ι δύο Όράματα τοϋ 'Ιεζεκιηλ ('Ιησοϋς μετι'ι τών τεσσάρων 

ζ<{Jων καl άνάστασις τών δσrών) καl η Δευτέρα Παρουσία Εν δλη αύτfις 

τii εκτάσει. 
\ 
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Λε~τομερέσrαrαι εiκονογραφικαl καΙ τεχνικαl &"αλύσεις δδηγοϋσι rΟν 

συγγραφέ(l ε'ίς τΟ συμπέρασμα δη 1i διακόσμησις αϋτη τού παρεκκλησίου 

καl τfjς κρύπτης είναι ερyον βυζαντινών ζωγράφων έργαζομένα)\' κατα τΟν 

τρόπον τflς Κωνσταντινουπόλεως καl δύ,·αrαι να fiεωρη-θiϊ ώ; παράδειγμα 

χαρακτηριστικΟν τi'jς μνημειακfiς τέχνη; τών Κομνηνiδν. 

Εtς η]ν tδίαν i\ποχήν, δηλαδ1) τοiJς χρόνους τijς βυζαντινfjς κατοχής i\ν 

Βουλγαρίq (1018 -1186) καt ε!ς την Ιδίαν τέχνην &vάγονται καl α\ δλίγαι 

τοιχογραφίαι του παλαιοτέρου Επιχρίσματος τfίς Εκκλησίας τοϋ CΑγ. Γεωρ

γίου έv Σόφιq;. 

Είς τΟ χωρίον Bojana, παρδ. την Σόφιαν, εύρίσκονrαι δύο συνεχόμενοι 
να·tσκοι, ών ό είς &νηγέρ-θη κατα τΟ ετος 1259, δ δ8 8τερος είναι παλαιότε
ρος. ΤΟ παλαιότερον Επίχρισμα του δευτέρου τούτου ναtσκου διασψζει λεί

ψανά τινα τοιχογραφιών μεταξU τών Οποίων διακρίνονται, πλην μεμονω.μέ

νων τη·ό>ν μορφών, ή Κοίμησις της Θεοτόκου καl πιι9ανώς tl Σταύρωσις. Αί 
τοιχογραφίαι αύται δύνανται, κατ& τΟν κ. Grabar, ν' &ναχ-&ώσιν όμοίως ε!.ς 

την περίοδον τijς βυζαντινής κατοχijς (1018- 1186). 
ΆπΩ τοϋ ετους 1187 o'l. Βούλγαροι άνακτήσαντες την Ελευfiερίαν των 

ίδρυσαν τΟ <<δεύτερον βου/ιγαρικΟν κράτος» μΕ πρωτεύουσαν .τΟ Τύρνοβω'. 

CH νέα αϋτη πρωτεύουσα απέβη Οχι μόνον τΟ διοικητικόν, &λλΟ: καl. τΟ καλ
λιτεχνικΟν κέντρον τής Βουλγαρίας. 

ΜΕ ηΊν ύλικην Ε\'ίσχυσιν τfίς αύλfίς καl τώv άρχόντων αί τέχναι &νfiοίi

σιν. 'Η ζωγραφικrι, δπως την βλέπομεν εtς τaς διασωitείσας διακοσμήσεις 

τών Εκχλησιcί}ν, ερχεται κατ~ εύθείαν Εκ τοίί Βυζαντίου. Είς τοUς τοίχους τών 

Εκκλησιών «διακρίνονται -θέματα καl τύποι είκονογραφικοl καταγωγi'jς Κων:

σταντινουπολιτικi'jς, δ.ντιγραφαl. τών καλλιτέρων 8ργων τώv ΕξελΗόνrων άπΟ 

τα αύτοκρατορικα Εργασr1lρια τής Εποχfις τών Λίακεδόνωι• καl τών Κομνη

νGJν». ~ο κ. Grabal' ύπο3έι:ει, και πολiι δικαίως, Οτι οί Βούλγαροι Εχρησιμο-. 
ποίησαν δι<λ τtΊς διακοσμήσεις τώv Εκκλησιών τοίi Τυρνόβου <Έλληνας τεχνί

τας φυγόvτας Εκ Κωνσταντινουπόλεως μετα ηΊν &λωσιν αUrfjς ύπΟ των 

Λατίνων. ~Εξ cϊλλου Ομως παρατηρεί Οτι άνανηρρήτως μερικα στοιχι:ία, 

κα-δαρώς βουλγαρικά, διαφαίνονται iiδη είς τός τοιχογραφίας rαύτας, Οπως 

α'Ι. βουλγαρικαl Επιγραφαί, &yιοι Ε&νικοι τών βουλγάρων καl τέλος δτι δια

σψζονται διακοσμήσεις δεκαπέντε περίπου ναών σχεδΟν σύγχρονοι, αϊτινες Εξ

ετελέσθ-ησαν κατα τΟν 'ίδιον τρόπον, Οπερ άποδεικνύει τfιν ϋπαρξιν τοπικών 

Εργαστηρίων. ΤΟ τελευταίο~· τοUτο έπιχείρημα 'ίσως να μη εlναι άρκούντως 

βάσψον δεδομένου, δτι τα ύποτι-θέμενα tαίiτα tΟΠικα έργασηlρια ΊiδύναΥtΟ 

ν' δ.παρτίζωνται καl. έκ τεχνιτών έλλήνων. 

Tfjς καλλιτεχvικης ταύτης κινήσεως δείγματα διεσώδησαν έν αύτψ rQ"> 
Τυρvόβφ καΙ εtς η'ιν Bojnna. 

Α\ δλί γα ι τοιχογραφίαι τοϋ ναοϋ τών Ά γ ίων Τεσσαράκοντα i\ν Τυρνόβφ 
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είναι αί παλαιότεραι χρονολοyημέvαι είκόνες έπl βουλγαρικού Εδάφους. Συμ
φώνως πρΟ; διασωθ-είσαv Επιγραφήν, αΟται κατεσκευάσ&ησαν έv Ετει 1230 
κατα διαταγ1)ν τοϋ τσάρου 'Ι βαν- ~ΑσΕν Β/ είς άνάμνησιν τi]ς νί~ης αύτοίί 
κατα τών έλλψ•ων έν τfi μάχη της Κλοκοτνίτσης (123U). 'Εκ τfj; διακοσμή. 
σεω; τοϋ ναοU τούωυ Ελάχιστα μόνον λείψανα διασψζοvται: Κοίμησις τfiς 

Θεοτόκου, Κλίμαξ 'Ιακώβ, Φιλοξενία τοu 'Αβρααμ καl δλίγαι σκηναl μαρτυ
ρίων άγίωv κατα τΟ Μηνολόγιον (αί παραστάσεις αΏται έκ τοϋ Μηνολογίου 

dποτελ.οϋσι τΟ παλαιότερον παράδειγμα έπl τώv τοίχων Εκκλησίας) καl τέλος 

δύο άρκούvτως σπάνιαι παραστάσεις τfίς dγ. 'Ά·ννας καi τ1iς tiy. ~Ελισάβετ 
{}ηλαζουσών. 

ΕLς την Lδίαν σχολfιν δέον να ταχδώσι καl αί τοιχογραφίαι δεκαπέντε 

μικρών να'Cσκων έκ τcΟν δεκαοκrω άνευρεδέντων κατα τδς άνασκαφι:Χς της 

Τραπεζίτσας, EvO; τών δύο φρουρίων τοϋ Τυρνόβου. Οί να'ίσκοι οΏτοι, παρεκ
κλήσια κατΟ: τΟ πλείστον άρχονηκών οίκιών, διασψζονται εLς ί!ψος μη 
υπερβαίνον τα δύο μέτρα άπΩ του Εδάφους, οϋτω δΕ μόνον τΟ: κάτω μέρη 
τών είκόνων, κατα τΟ πλείστον στρατιωτικών άyίων όρδίων, διεσώδησαν. 
Ε'ίς τινας Εκ τών ναΊ~σκων τούτων διακρίνονται και λείψανα ε'ίκόνων δωρη
τών, πι-θ-ανώς Οχι μόνον μεγιστάνων, άλλι:Χ και τσάρων. ~Άν καl ή τεχνικfι 

Εκτέλεσις πασών τών τοιχογραφιcίJν τούτων παρουσιάζει άρκετf]ν όμογένεφν, 
Εν τούτοις δύνανται να {}εωρη19ώσιν αί μΕν παλαιότεραι εργα τοϋ 13ou αίώνος, 
αί δΕ νεώτεραι του 14συ. 

Το σπουδαιότερον μνημείον της περιόδου ταύτης τfjς βουλγαρικfjς 
ζωγραφικής εlναι, κατα τΟν κ. Gι·al)aΓ, αί τοιχογραφίαι τών δύο μικρών 

συνεχομένων Εκκλησιών της Bojana, περl ών ούτος Εχει iiδη Εκδώσει 'ιδιαιτέ
ραν μονογραφίαν (G ι· a b a Γ, Bojaιιa Sofia 1924). 

Αί τοιχογραφίαι αfίrαι €γένοντο συμφώνως προς την διασωδείσαν βουλ

γαρικfιν Επιγραφήν, κατι:Χ τΟ Ετος 1259 έπl τοϋ τσάρου Κωνσταντίνου ~Ασέν, 
δαπάναις τοϋ σεβασrοκράτορος Καλο'ίωάννου. ΑΟται καλύπτουσιν Ολόκληρον 
τΟ Εσωτερικόν, άποκρύπτουσαι οϋτω riις έν τή μιι7 τ<7:ιν δύο Εκκλησιών εί•ρι
σκομένας παλαιοτέρας είκόνας, περl ών άνωτέρω έγένετο λόγος. eH διάταξις 
αύτών είς η)ν μίαν κυρίως έκκλησίαν, ην καλύπτει μικρΟς τρούλλος, άκο-
1-ου{}εϊ το τυπικον σχfjμα (Παντοκράτωρ, Πλατυτέρα, Δωδεκάορτον κ.λ.π.). 

ΜεταξU τών μεμονωμένων μορφών δύο παραστάσεις τοU Χριστοϋ εlναι λίαν 
Ενδιαφέρουσαι δια τα Επ~ αύτών έπίδετα τοϋ ~Ιησοϋ Εύεργέτης καl Χαλκίτης, 
&τινα δεικνύουσιν, όμοϋ μΕ dλλας είκονογραφικδς λεπωμερείας-, ηΊν έκ τfjς 
Κωνσταντινουπόλεως έξάρτηση• όλοκλ>]ρου τfjς τέχνης καl της εικονογραφίας 
τfiς εκκλησίας ταύτης. OiJχl δλιγώrερον ενδιαφέρον παρουσιάζουσιν α! εν 
τψ νάρ{}ηκι διασωδείσαι προσωπογραφίαι τοu οεβαστοκράτορος Καλσϊωάν
νου καl τfjς συζύγου του Δεσισλάβας ώς καl τοϋ τσάρου Κωνσταντίνου ~ΑσΕν 
καl τfjς τσαρίνας Έλένης. Τέλος &πο aπόψεως εlκονογραφικfjς έξαιρετικijν 
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σημασία:ν παρουσιάζουσιν αί δεκαοκtcΟ σκηναl εκ τοϋ βίου καl τών .fi-αυμd

των τοϋ d,y. Νικολάου μεταξU τών όποίων τι ν Ες είναι λίαν σπάνια ι, 'ίσως δΕ 

καl μοναδικαί. 

eH μεγάλη Ciν&ησις τfjς τέχνης κατ& τΟν 14°ν καl 15°ν αίώνα είς τiις 

βαλκανικι:Χς χώρας δΕy ύστέρησε είς την Βουλγαρίαν. eΕκ τών κειμένων είναι 

γνωστα πλείστα δσα μνημεία, άνεγερ&έντα, ίδίq; έπl τfjς βασιλείας τ?ϋ τσά

ρου '!βαν. 'Αλεξάνδρου, καl μοναστικα κέντρα. 

~Εξ αύτδ'ηι Ομως τίποτε σχεδΟν δΕν διεσώδη μέχρι σ1lμερον, διότι Οσα 

μνημεία είχον διαφύγει τfιν καταστροφi]ν τc'Ον~ τούρκων στρατιωτών έξεσκά
φησαν άπΩ τοUς τούρκους εποίκου;, οϊτινες Εvεκα τοϋ εύφόρου τοϋ εδάφους 

κατέκλυσαν την Βουλγαρίαν. Έν τούτοις, παρ& τι:Χς τόσας .καταστροφάς, ·διε
τηρή&ησαν άρκετα μνημεία, &στε ν& είναι δυνατΌν να λάβη τις ίδέαv περl 

τfjς τέχνης εlς την βόυλγαρίαν κατα την περίοδον ταύτην. 

eH· τέχνη αϋτη, κατα τΟν κ. Grabar, παρουσιάζει κυρίως δύο έντελώς 

άντί&ετα ρεύματα. ~Αφ~ ένΟς μίαν Ομάδα μνημείων άκολου&ούντων καl είς 

την είκονογραφίαν καl είς την τεχνικην πρόσωπα «προεικονοκλαστικCο άνα

γόμενα ε'ίς χρό,ιους παλαιοχριστιανικοiις (είναι τα μνημεία της «άρχα'ίκfjς 

παραδόσεως>>) άφ~ ετέρου δ~ άλλην, Εντελώς άντιτι&εμένην πρΟς την πρώ

την άκολου&ούσαν πρότυπα βυζαντινά. Μεταξiι τr:ϊ:ιν δύο αύτών &ντι&έτων 

ρευμάτων εύρίσκονται διάμεσά τινα μ-νημεί'α &.ν1lκοντα κατι1 τΟ πλείστον είς 

τΟ\' 15ον αίώνα καl τέλος Εν μνημείον τού 1500, τΟ Πογά,·οβον, δπου ή 

ίταλικη Επίδρασις €ίναι φανερά. 

~Εκ τών όμάδων τούτων ή σπουδαιοτέρα είναι βεβαίως tl πρώτη, Εκείνη 
δηλαδη δπου ή ζωγραφικij σχετίζεται &μέσως προς τα προεικονοκλαστικα 

μνημεία καl δη τιiς άρχα'ίκΟ:c: παραστάσεις τfjς ~Αρμενίας, Μεσοποταμίας, 

Καππαδοκiας καl ΑΙγύπτου ώς καl τijς Δύσεως. Πώς δύναται να εξηγη{}fi 

τΟ γεγονΌς δτι κατα τΟν 14σν αίώνα εδρίσκομεν είκονογραφίαν καl τεχνικην 

έντελώς &ρχαϊκην καl οϋδόλως σχεtιζομένην προς τ>] ν βυζαντινΥjν παράδοσιν; 

Κατα τΟν κ. Grabar, δυνάμε{tα μετα πολλfjς πι&ανότητος να παραδεχ&ώμεν, 
δτι ή &ρχα'ίκη αϋτη τέχνη διετηρή-&η είς τας βαλκανικας χώρας κα&" δλους 

τσUς άπΟ τοϋ 6°u καl Εφεξής αίώνας. Κατα τΟν 7ον την ει'Jρίσκομεν είς τι:Χς 

Ολίγας τοιχογραφίας τής Perustica, περl 6)ν άνωτέρω έγέvετο λόγος, κατd 

τον gον καl gον μαρτυροuσι την ~παρξίν της τα ψηφιδωτα τοu Άγ. Δημη

τρίου Θεσσαλονίκης. Κατ& τοiJς έτrομένοι•ς αίώνας μέχρι του 13ου, Ελλείψει 

τοιχογραφιών, τfιν άνευρίσκομεν εLς τα ιστορημένα παλαια βουλγαρικ& χει

ρόγραφα, τα όποία εtχον &ς πρότυπα έλληνικd τοιαϋτα τών προειΚονσκλα

στικών χρόνων. 

Την όμάδα ταύτην τών άρχα'ίκών τοιχογραφιών τοίi 14ου αίώνος άπατε~ 

λοuσι κυρ(ως α! τοιχογραφίαι τijς Μονfjς τοϋ Ζεμεν εlς τα βόρεια σύνορα 

τfjς βοuλγαρικης Μακεδονίας καl τfjς έκκλησ(ας τοϋ Ljutibrod. Α! πρώται 
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γενόμεναι περl το ετος 1354 παροuσιάζουσιν &πΟ είκοvογραφικfjς ίδίg &πό

ψεως μεγάλην σπουδαιότητα. Θέματα είκονογραφικό παλαιότατα, άτινα έ&εω

ροίiντο λησμονημένα πλέον, λεπτομέρειαι είκονογραφικαί, ώς ή προετοιμα

σία τών {iλων της Σταυρώσεως, Εντελώς Ciγνωστοι, παρουσιάζονται δια πρώ

την φοράν. 

ΠΙ?λυαρι&μότερα εlναι τα μνημεία, ιl:ιν αί τοιχογραφίαι άκολσυttοίiσι 
βυtαντινα πρότυπα. Σειρα ναtσκων έντΟς σπηλαίων παρ& τΟ Τύρνοβον καl 

κατ& μήκος τών ποταμών ΊσκΕρ καl Λόμ, τοιχογραφίαι τσϋ τρούλλου τοϋ 

άγ. Γεωργίου Εν Σόφι<;t, ναLσκο; έv τψ χωρίφ Βερεντέ, Εκκλησία τών άy. 

Πέrρου και Παύλου εν Τυρνόβφ, λείψανα τοιχογραφιών εν τiρ παρεκκλησίφ 
τοϋ Βατσκόβου καl τέλος προσωπογραφία δωρητοϋ Εν τψ ναψ τοϋ dy. 
'Ιωάννου παρa την itάλασσαν εν Μεσημβρίιι. ΑΕ τοιχογραφίαι πάντων τών 

μνημpίων εΙκονογραφικώς καl τεχνικώς, πλην βεβαίως διαφορών τινων εν 

ταίς λεπτομερείαις, συγyενεύουσι πρΟς τdς συγχρόνους σερβικdς καl Ελληνικάς. 
Είς την δυιικην Βουλγαρίαν σειριΧ δλη μνημείων τοϋ 15'1υ αίώνος 

διασψζει τοιχογραφίας, αϊrι.Υες σχετίζονται καl πρΟς η1ν &&ωνιτικην τέχνην, 

άλλα δεικνύουσι καl Επιδράσεις ίταλικάς. τα μνημεία τfjς Ομάδος ταύτης. 

είναι 1l μικριΧ Εκκλησία τοϋ χωρίου Κc:λοτίνο, ή μικρcΧ μοvη της Θεοτόκου 

παρα το χωρίον Δραγαλέβτσι (1476), ι] μονη του άγ. Δημητρίου παρa το 

χωρίον Βοβόσεβο (1488) και το πλησίον εύρισκόμενον εν itέσει "Ορλικα 
Μετόχων τfjς μονfjς dγ. Ίωάννου τfjς Ρίλας, τιμώμενον έπ~ Ονόματι τών 

άγ. Πέτρου καl Παύλου (1491) και τέλος ή Μονη του άγ. Γεωργίου παρα 

το χωρίον Κρεμικόβσι, οπου μεταξv τών βουλγαρικών εύρίσκονται και ελλη

νικαl έπιγραφαί. 

Τι)ν μακρaν σειρ.Χν τών βουλγαρικών τοιχογραφιών κλείει ή Μονι) του 

Πογανόβου εύρισκομένη παρa το ΤσαριβρΟδ και περιελitουσα δια τfjς συν

&ήκης τοϋ 1918 εtς τijν Σερβίαν. οΗ διακόσμησις τοϋ ναοϋ τούτου γενομένη 

Ev 8τει 1500 είναι μίγμα βαλκανικcΟv καl άyιορειτικών στοιχείων παραμορ

φωμένων μΕ: φανερι.Χς ίταλικdς Επιδράσεις. 

05τως 'l ιστορία τη; itρησκευτικfjς ζωyραφικfjς έν Βουλγαρίιι δύναται 
να σuvoψισltjj ώ; eξijς. Ή ζωγραφικij παράδοσις ε!ς το βουλγαρικον i!δαφος 

ι'jτο !jδη διαδεδομένη πολiJ προ τίjς ελεύσεως τών Βουλγάρων. Tfjς παραδό

σεως ταύτης δείγμα είναι· αί δλίγαι τοιχογραφίαι τής Perustica. ~ΑπΟ τοVς 
αίώνας τών σλαβικών Επιδρομών καl τοϋ π.ρώτου βουλγαρικοϋ κράτους ούδΕν 

μνημείον διεσώ&η. Κατι:'ι τΟν 11 ον καl 12Jν αίΟΟνα, όπότε καl πάλιν άνευρί

σκομεν μνημεία έπl τοϋ .βουλγαρικού έδάφοuς, είναι φάνερα ή έκ τfjς Κων~ 

σταντινουπόλεως έξάρτησις αϋτΟΟν. Αί τοιχογραφίαι τού 13ου αίώνος, καίτοι 

dτεν&ς συνδεόμεναι πρΟς την τέχνην τού Βυζαντίου, δεικvύουσι ίδιαίτερά 

τι να χαρακτηρισrιχci, ιϊτινα δέον ν~ dποδο~ώσιν είς :rοlις Βουλγάρους. Κατα 

τΟν 14ον καl 15ov αίώνα διακρίνονται τρία διάφορα ρεύματα τέχνης. Τέλος 
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είς τfι;v Μονην τού Πογανόβου είναι ηδη λίαν αίσfiηταl αί ίταλικαl 

επιδράσε.ις. 

Τοιούτον τΟ νέον βιβλίον του κ. Gι-abar, αί μακραl.καl λεπτομερέστα

ται τεχνικαl καl tδίq; είκονογραφιχαl άναλύσεις τ~ϋ. όπόίου τΟ καfiιστώσιν 
&ληitώς πολύτιμον. οΗ βα&εία κρίσις τοϋ συγγραφέως και ή τελεία γνώσις 
τών πραγμάτων, ην εχει, παρέχουσι στερεωτάtας βάσεις, εφ~ ών -&α flδύνατό 

τις να στηριχιJii δι' εf!ρυτέρας εtκονογραφικaς μελέτας. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Franz Spunda, Der heilige Berg· Α tlzo.<, Lezfzig, 1928 (Landsc!ιαft 7J1ld 

Legende) μετd 40 Πινάκωz'. 

Είς την σειρ<Χν τών εργων, &τινα Εγράφησαν Εσχάτως δια τΟν "Άδω μΕ 

τΟν σκοπΟν να δώσουν τ1)ν Εντύπωσιν της tδιορρύ~μου ζωfiς του σημερινού 

άγίου 'Όρους, το βιβλίον τού F. Spunda ε! ναι το πληρέστερον καl βα&ύτερον. 
οο συγγραφεύς, &πηλλαγμένος προκαταλήψεωι' και τοϋ συγχρόνου σκε

πτικισμού, μΕ ψυχην &φελη καl ίκανi]ν είς συγκίνησιν καl εξαρσιν, έπεσκέ
φ&η τόσον τ&ς άρχαίας, πλουσίας καl περιφήμους μονάς, Οσον καΙ. τdς &ση

μοτέρας καl νεωτέρας μέχρι τών άσκητηρίων καl τών κελλίων, Οπου μονά

ζουν οι &σκηταί. ·'Εζήτησε νι\ εμβα&ύνη με σεβασμον και χωρlς περιέργειαν 
καl σαρκασμΟν είς τfιν μοναχικiιν σκέψιν, είς τΟν άργΟν καl &π~ αίώνων 
όμοιόμορφον ρυitμον τijς άγιορειτικrjς ζωfjς, παρακολουitών τaς μακρι\ς Ιερο

τελεστίας, τελετας καl όλονυκτίους μοναστικCις άγρυπνίας. 'Έζησε την σιω
πην τοϋ &γίου 'Όρους ε!ς το πλαίσιον τfjς Ώπερόχου φύσεως τi'jς χερσονή

σου τοϋ ''Α{}ω, ηκουσε παρα τών μοναχών Ολας τCις παραδόσεις περt. τά'Jν 

μοναστηρίων καl τών είκόνων, &πΟ τΟΟν παλαιοτέρων, αϊτινες συν"δέονται 
μΕ τοUς βυζαντινοiις αύτοκράτορας, μέχρι τών νεωτέρων, αϊτινες άπηχοϋν 

τΟν τρόμον τών πειρατικών Επιδρομι'Ον, καl άπέδωκεν αύτός μf άπλότητα 

και με &έρμψ. 

Είς τός άφηγήσεις του, χωρlς να λάβη ύπ~ Οψιν τCις άπογοητεύσεις τ&ς 

όποίας πολλάκις Εδοκίμασε· δια τΟ στενΟν πνεϋμα καl τ1)ν άμά-fiειαν, Επλη
σίασεν Οσον ούδεlς Ciλλος την ψυχην τού άγίου ~Όρους, καl ilσ·&άν-fiη καl 
έζωντάνευσεν είς τdς σελίδας τοϋ βιβλίου του δ,τι άποτελεί την ούσίαν τfiς 

τέχνης του άγίου 'Όρους καl άπηχεϊ άπΟ τcΧς παραδόσεις του καl Ενδυναμώ
νεται άπΩ τΟ φυσικΟν περιβάλλον καl ζfi μΕ την παλαιαν Ενtασιν ε'Lς ψυχCtς 
ταπεινών μοναχών: την ζώσαν δηλ: πίστιν και την 3-ρησκευτικην εξαρσιν. 

Γ. ΣΩ"fΗΡΙΟΥ 
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Συ1•εδρία 34η της 281J• Δεκεμ6ριΌυ 1927. 

Προεδρεία τοiί τακτικοϋ προέδρου τ1jς cΕταιρείας [(. Π Καλογερσπούλλου. 

·ο ~ταίρος Πανοσιολογιώτατος κ. Έμμανουiιλ Καρπά&ιος i!καμεν &να

κοίνωσιν, ής τΟ -θ-έμα f]το «Περl τοϋ κύρους τών περl cΑγίου cΙερο-&έου είδήw 

σεων τοϋ Βασιλειανοϋ Μηνολογίου». 

Κατα τaς μαρτυρίας τοϋ εlρημένου Μηνολογίου, εlπεν ό ομιλητής, 

ό "Α γιος Ίερό&εος fJπΎjρξεν έπίσκοπος Ά&ηνων, μαθητi]ς των 'Αποστόλων, 

συγραφεiις i7ρησχευτικός, διδάσκαλος Διονυσίου τοϋ 'Αρεοπαγίrου, fιτο παρΟΟν 
κατ& την κηδείαν τfjς Θεοτόκου καl άπέ-&ανε φυσικΟν -θ-άνατον. 

ΊΊχς μαρτυρίας ταύτας πολλοί, έν οίς καl ό ήμέτερος Γ. Δέρβος, &εωροϋ

σιν ώς έστερημένας κύρους, άφ• ο-Ό αύται στηρίζονται έπl μόνου τού ι",ποβο

λιμαίου συγγράμματος ψευδο- Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου. 

Ό Γ. Δέρβος μάλιστα προχωρων λέγει δη ό Ίερό&εος είσήλ1Jεν είς την 

άγιολογικiιν σφαίραν τής 'Εκκλησιαστικής φιλολογίας διά τινος Συριακου 

συγγράμματος του μοναχοϋ Στεφάνου Μπaρ Σουδάϊλ, δεν fiτo δ8 δυνατον να 

ύπfjρξεν, άφ' ο13 δ έπίσκοπος Κσρίν-&ου Διονύσιος, δ &κμάσας π~ρl τα μέσα 

τοϋ δευτέρου αίώνος, ρητώς άναφέρει Οτι πρώτος έπίσκοπος .~Αι1ηνcVν ύπfίρξε 

Διονύσιος ό Άρεοπαγίτης. 

ΕLς ταϋτα &ντιλέγων ό Πανοσιολογιώτατος κ. Καρπά-&ιος ύποστηρίζει 

δτι τΟ Εργον τοϋ ψευδο- Διονυσίου εtναι προ'ίΟν βαι~είας καl έ.πιτοπίου έν 

Ά{}ήν<ttς έρεύνης καt πληροί &ρκετα κενι\ tijς ίστορίας τijς πρώτης 'Εκκλησίας 

τών ~Α{}ηνών, Οτι τΟ έπ~ όνόματι τοϋ Μπαρ Σουδά'ίλ σύγγραμμα είναι άνε

ξάρτητον τοϋ τοϋ ψευδο w Διονυσίου, έξ ού, πι-&αν(Ος, ο13τος f1ρύσflη, δτι ύπάρ
χουσι κείμενα τοϋ "Αγίου clερο-θ·έου εUρισκόμενα έν ~Αραβικc{) κώδικι 

τijς βιβλιο&ήκης του Βατικανοϋ καt έν κώδικι 1, 54 (σελ. 174) τής έν &yίφ 

'Όρε ι μονής τής Μεγίστης Λαύρας καΙ &ναγόμενα εlς τον Δ'. τούλάχιστον 

αίώνα καl δtι ή άφάνεια τοϋ clερο-&έου δΕν είναι dσχετος πρΟς την &φάνειαν 

τijς πρώτης έν Ά&ήναις έκκλησίας. 

Το οτι τέλος δeν μνημονεύεται έν Ά&ήναις ναος τοϋ Άγίου Ίερο1Jέου 

ofiδEv άποδεικνύει περl τfjς μη όπάρξεως αVτοϋ, άφ~ ού ουδ~ έν αύτfι τfι 

Κωνσταντινοι•πόλει ύπάρχει ναΟς τοϊi Μεγάλου Χρυσοστόμου. 

':Επισπιμονικαl ό."ακοινώdέις. 4oi 

Συ1·εδρία 35η τής J5ης Νοεμ6ρίοv 1928. 

1 r ροεδρεία .. τοϋ τακτικοiϊ προέδρου οjς ~Εταιρείας κ. ΙΙ. Παλογερσπσύλλου. 

'Ο Εταίρος κ. Φ. Κουκουλfς εκαμεν άνακοίνωσιν περl τfις Εν Θήρq ίεράς 

μονfjς τοϋ Άγίου Νικολάου. 
~a &νακοινών, πρlν είσέλθη είς τΟ κύριον -θέμα του, ώμίλησε περl τfίς 

πολιτικης καl -&ρησκευτικης καταστάσεως της ν1lσου Θήρας &πΟ της Φραγ
κικfjς κατακη]σεως (1207) μ€χρι τοϋ 1537 (όπότε &νασuνεστά&η η σχολάσασα 
Επισκοπη Θήρας 'll προαχθείσα εις &ρχιεπισκοπην Σαντορήνης) κα'ι μετα ταϋτα 
μέχρι τοϋ 1820, πραγματευ&εlς συντόμως περl ηϊς οlκογεΙ•είας Γκύζη καl 
τfις ίστορίας τοϋ κάστρου Σκάρου η Σκάουρου, Εν τ(iι όποίφ κατCι Δεκέμβριον 
τοϋ 1651 ίδρύ&'l ή μονiι ύπο πέντε &δελφά>ν δρ1Jοδόξων Γκύζηδων. 

~a κ. ΚουκουλΕς όμιλών περl τής παλαιάς γυναικείας κοινοβιακfις μονfις 
τοU ~Αγίου Νικολάου καl τfίς μετα τi]ν έγκατάλειψιν τοϊi κάστρου ίδρυ&είσης 
όμωνύμου δευτέρας τοιαύτης κατ α τΟ ι 819 έν τοπο-ctεσί~ κειμένη μεταξU 
~Ημεροβιγλίου καl Φυρροσιεφανιοϊi, εΙπεν Οτι Εν τfι έρεύνη του στηρίζεται 
κυρίως έπl άνεχδότων Εγγράφων άποκειμένων έν τοίς &ρχείοις τοϋ Κράτους 
καΙ δη σιγιλλίων των &οιδίμων Πατριαρχων 'Ιακώβου (1687) κα\ του Έ&νο
μάρτυρος Γρηγορίου τοϋ Ε'. (1820), aηνα παρέχουν πολυτίμους πληροφορίας 
Ίiτοι διατάξεις ;.ητορικας καl είς ηlν κα&όλου διοίκησιν καl οίκονομίαν τfjς 
μονfίς &ναφερομένας. Σπουδαίας έπ' 'ίσης, είπε, πληροφορίας παρέχουσι καl 
Εγγραφα έπl "Οθ-ωνος καl μάλιστα άπΟ toϊi 1834 καl έντεϋ-&εν, &ναφερόμενα 
είς &γ& ν ας τοϋ Κράτους ζητοϋντος να λάβτι, ώς καl Ελαβεν, ύπΟ την κατοχήν 
του τfιν μονήν, καl τών Γκύζηδων διεκδικούντων δικαιώματα 'ίδιοκiησίας έπl 
τfι βάσει τ{tlv κτιrορικ&ν Εγγράφων καl τών Πατριαρχικών σιγιλλίων. 

Πολiι περισσόιερα βέβαια &α Εγνωρίζομεν περl τflς μονfjς, έτόνισεν ό 
όμιληtής, αν περιεσ4ζοντο οί δύο άναφερόμενοι κώδικες, ό τfίς παf:αιάς 
δήλον Οtι ώς καl ό τf]ς νεωτέρας μονής, ~τι δΕ καl τα πρΟς τοίς σcρζομενοις 
τέσσαρα άπολεσδέντα σιγίλλια, ~~ν Εν γνωρίζομεν Οτι &πελύ-θη έπl Σωφρο
νίου (1778) καl iJ.λλο έπ\ Γαβρι>)λ (1784). 

Καl με ηχς γνωστάς μας έν τούτοις πληροφορίας, κατέληξε, δυνάμε1Jα 
να λάβωμεν σαφfj lδέαν τής έξελίξεως τής μονfjς, τοϋ {}ρησκευηκοϋ αlσθ>]
ματος τ&ν Θηραίων κατα tοiις τελευταίους αιώνας τής Τουρκοκρατίας, τfις 
πατρικfjς των Πατριαρχείων μερίμνης περl τοϋ ε~αγοϋς ίδρύματος, τής διοι
κήσεως, τών ε'tσοδημά.των τοίi μοναστηρίου καl τέλος τοϋ βίου καl- τών ασχο
λιών τών μοναχών, τών όποίων τα ύφαντα ήσαν πασίγνωστα άνα τιiς άγο
ρός τfις Κρ1lτης, τfjς Πελοποννήσου καl τών νήσων τοϋ Αίγαίου. 
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Συνεδρία 36η τi"jς 8ης Δεκεμ6ρfου 1928. 

Ιlροεδρεία τοV τακτικού προέδρου τής cΕταιρείας κ. Π Καλογεροπούλλου. 

Ό eταίρος κ. Ε. Πεζόπουλλος ώμtλησε «Περt &ρχα(ων 'Ελληνικών 

ρυ&μών σψζομένων εν τjj εκκλησιαστικjj καt τjj δημώδει Έλληνικn μουσικjj». 

"Αν κα'ι Ε'πεκράτησεν, εΤπεν, &πΟ τών χρόνων τοϋ Χριστοϋ περίπου ό 

τονικΟς λεγόμενος Qu\JμOς Εν τ'fi ποιήσει και Εν τfι μουσικΌ τοϋ cΕλληνικοϋ 

ε{}vους1 li άρχαία προσφδία, τουτέστιν η διαφορα τής προφοράς τών μακρων 
καt τών βραχέων, καl ή επl τijς προσψδ(ας στηριζομένη μετρικl] καl ρυ{}μικl] 

τijς &ρχα(ας 'Ελληνικijς ποιήσεως καl μουσικijς, δεν εξέλιπαν εντελώς εν τft 

εκκλησιαστική και εν τjj δημώδει Έλληνικjj μουσικjj. Έν α~τjj, παρ& τον 

τονιχΟν λεγόμενον Qυ\Jμόv, ύπάρχουσι ποιήμαrα, ατινα μελφδοϋνται- κατα 

προσφδι"ακΟν Qυ&μόν, εί καl oL στίχοι τών ποιημάτων τούτων άνήκουσιν είς 
την τονικi]ν μετρικ1Ίν. cy πάρχουσι λοιπΟν εv ήj ΕκκλησιαστικΌ μουσικij μέτρα 
δακτυλικά, αναπαιστικά, τροχαϊκά, ίαμβικα καί τινα fχοντα διπλασίους χρό

νους (μηκίστους χρόνους), οίον τΟν μείζονα δκτάση μον σπονδείον. ~Εν δΕ τΌ · 
δημώδει μουσικΌ σcQζονται πλfιν τούτων τών προσφδιακών Qυ8μών καΙ. 

άλλοι, οίον παιωνικοί, χοριαμβικοl. καl &ντισπαστικοί, καl μάλιστα 

κατα την λεγομένην ύπΟ τών dρχαίων &ντιπά-&ειαν έναλλασσόμενοι πολλάκις 

Εν τψ αύτiρ ποηlματι κατα, τi]v μελφδίαν. 'Έτι δΕ σψζονται ίωνικοί τινες 

Qυitμσί, καl συχνοl είναι σί Fπίτριτσι έπτάσημοι,ρυ-&μσί, οϊτινες &παντα)σιν έν 

τοίς ποιήμασι τοϋ Πινδάρου καl (iλλων άρχαίων χορικών ποιητών. ΠρΟς δΕ 

τούτοις &παντώσι κα'ι ό Ορ-&ιος καl δ σημαντΟς τροχάίος καl δ έπιβατΟς 

λεγόμενος παίων (δεκάσημος έκ δύο -δέσεων καl δύο Ciρσεων). Μετα εύρείαν 

του ιJέματος Ι!ρευναν δ δμιλητ1]ς κατέληξεν είς τ& έξijς γενικ& συμπερά

σματα· 1) "Οτι, ώς διεσώ{}η μέχρις ήμών μέγιστον μέρος τijς γλώσσης, τών 

ή8ών καl ΕfΗμων καl τών παραδόσεων τοίί Έλληνικοίί λαοίί άπΟ τών άρχαίων 

χρόνων, οϋτω διεσώ{}η καt μέγα μέρος τijς &ρχα(ας προσψδιακijς ρυ{}μικijς 

εν τii μουσικ'[i τfjς Έκκλησ(ας καl εν τίί δημώδει μουσικ'[i. 2) "Οτι ή διάσω
σις τοίί προσφδιακου Qυ&μοU έν τfi μουσικfi είναι άναποσπάστως συνδεδεμένη 

μετa τijς μελψδfας· i'χομεν Ciρα &πο τών &ρχα(ων χρόνων μέχρις ήμών παρα

δεδομένα; μελφδ(ας συνδεδεμένα; μετα ώρισμένου προσψδιακου ρυ{}μου, 

κα&" Ον Qυf}μίζονται fτι καl νυν μελφδήματα ύπΟ άνitρώπων άγνοούντων 

παντάπασι τί είναι προσφδιακΟς ρυ&μΟς καl τί διαφέρει ούτος του λεγομένου 

τονικου Quitμoίί. 3) "Ότι καl τα κατ' άναλογίαν του προσφδιακοU Qυftμου 

μελφδούμενα κατα τΟν τονικΟν Qυ&μΟν ποιήματα Εχουσι καl ταυτα γνησίαν 

καt &πο τών &ρχα(ων χρόνων προερχομένην μελφδ(αν. 4) "Οτι τα &ργa μέλη 
της "Εκκλησίας τά τε σψζοντα κατα τΟ μάλλον η ήττον άρχαία προσφδιακα 

σχήματα καl τα άφιστdμενά πως τούτων προfίλitον έξ άρχαίων Qυ{}μικών 

... 
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συστημάτων έχόvτων παρεκτεταμένους πόδας (μείζονα σπονδείον r,τλ.). 
5) "Οτι'ή παρατηροuμένη διαφορa εν τίί χρήσει τών προσψδιακ<ον ρυ{}μών 
Εν τfι έκκ1ησιαστικfi καl εν τfi δημώδει μουσικfi εγκειται έν το~τφ~ On ή 
έκκλησιαστικη μελοποι'ία ώς εντεχνος καl ύπΟ διαφόρων μελσποιων η μελφ
δών γινομένη εμφανίζει μεγάλην ποικιλ(αν ρυ{}μών, ή δs δημώδης Ι!χουσα 
τα ρυ&μικα αύτης σχήματα έκ παραδόσεως είναι συντηρητικfι καl διασψζει 
πλείονας άρχαίους Qυ&μΟ'Uς καl μάλιστα Εν τοίς όρχηστικοίς i'(tσμασιν· κα'ι 
6) "Οτι εκ τijς μελέτης τijς lκκλησJαστικijς καl τijς δημώδους ήμών μουσικijς 
καl ρυ{}μικijς πολλa δύναται να ώφελη{}jj ή ιiρχα(α έλληνικl] μετρική, καl 
μάλιστα δσον άφορ~ είς τα μέτρα τα άνήκοντα είς την μελφδουμένην ποίησιν. 

Συνεδρία 37η τής 27ης Δεκεμβρίου 1928. 

Προεδρεία τοϋ τακτικοίι Προέδρου πJς ~Εταιρείας κ. Π. }\αλογεροπούλλου. 

'Ο έταίρος κ. Ν. Κοrζιiiς &μίλησε περι τοϋ {;π' &ρι{}. 84 κώδικος τijς 
βιβλιοιJήκης του Μουσε(ου 'ΑιJηνών του προερχομέν~υ ΕΚ τijς β~λ~ο{}ήκΊ!ς 
Λαμπάκη. ΤΟ περιεχόμενον τοϋ· κώδικος τούτου άκεφαλου, κολοβου, ασταχω
του καl κατα τΟν ΙΖ'. η ΙΗ '. αΗi.>να γραφέντος, διαιρείται είς ενδεκα κεφά
λαια, ών τα άπΟ του δευτέρου μέχρι τοίί Ενάτου περιέχουσι κανόνας καλης 
συμπεριφοράς. Αί Επικεφαλίδες των κεφαλαίων τούτων είναι κατα σειρ&ν αί 
έξης τοϋ Β'. καl Γ', «περl της Εν άναστροφαίς εύταξίας» τοϋ Δ'. «τα περ'ι 
τας παραινέσεις και Ελέγχους» του Ε'. <<Περl της εν τii άμφιέσει εύταξ(ας» τοϋ 
ΣΤ'. «περl της έv περιπάτοις εύταξίας» τού Ζ '. «fι περl τ<Χς συντυχίας εύταξία» 
τοϋ Η'. «τα περl την τράπεζαν» καl τοϋ Θ'. «πώς δεί χρηστέον τοίς φίλοις». 

"Εν τψ κώδικι, πλ1)ν τών &νωτέρω, περιέχονται γνώμαι μονόστιχοι κατ
3 

&λφαβητικην σειρdν κ-ατατεταγμέναι, τινΕ.ς τών Αίσωπείων μύitων, αίνίγματα, 
ποιημάτια, έρμηνεία κειμένων κατα την μέ&οδον τfjς ψυχαγωγίας, κτλ., τού&" 
Οπερ άποδεικνύει δτι Εχρησιμοποιείτο ϋπΟ μαitητοU. ~a δμιλητης Ενδιέτριψε 
κυρίως περl τd κεφάλαια τ& άναφερόμενα είς η)ν καλην συμΠεριφορciν, &τι να 
άντεγράφησαν Εκ πρωτοτύπου κατα την Βυζαντινην Εποχην συνταχ8έντος, &ς 
δεικνύει τΟ περιεχόμενον αύrών, καl <Ϊη\'α1 ώς έτόνισεν, Εχουσι μεγάλην 
σημασίαν δια την γνώσιν τοϋ ίδιωτικοίί καl κοινωνικού βίου τών Βυζαντινών. 
"Αλλιi καl τΟ γλωσσικΟν ζ1lτημα, είπε, 1ιrίγεται είς τdς σελίδας αύτοU, ώς 
φαίνεται έκ της έξης περικοπης· «άεl δε χρώ τfι συνήftει καΙ κα-&ωμιλημένn 
σοι ού μην προ φέρων κατ α τΟν χύ~ην ,,αl &νδραποδώδη λεών, άλλι:Χ κατ α 
την χρfjσιν τών σοφωτέρων καl εύπατριδών, &ς ο ίόν τε καl μετ" εύφραδείας». 

'Ο κ. Κοτζιάς, &φ' ου εξηρε τΊ]ν σημασ(αν του κώδικος τοϋ περιέ
χοντος καl πλείστας Ιiλλας εvδιαφερούσας πληροφορίας, uπεσχέ&η δτι {}ι! 
τΟν Εκδώση προσεχώς. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

'Εν τfi βιβλιογραφί~ σημειοίίνται Οσα έργα έγράφησαν κατά τα 1928 ύπό 

Έλλίl''ων καl σχετίζονται μέ τΟν ύπό της "Εταιρείας έπιδιωκόμενον έπιστημονικΟν 
σκοπόν. Ταίίτα άναφέρονται οiι μόνον εις τοiι; Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά 

τi}v άλωσιν χρόνους. 'Επί τft εUκαιρί!J δS: ταύτη ή έκδίδουσα Έπιτροπiι παρακαλεί 

πάντα υΕλληνα δημοσιεύοντα σχετικάς μελέτας, δπως 6.ποστέλλ11 άντίτυπον αiιτών πρός 
πρΟς τΟν Γεν. Γραμματέα της: Έταιρείας κ.Φ. Κοuκουλέν εtς Αitήνας δδ.Μεδώνης, 45 1. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΑΟΓΡΑΦΙΑ 

5 Λδαμαντίου ~ .Λδ. Αί γεωγραφικαί περιπέτειαι τοϋ Ονόματος Θρq.κη -Συμβολή εtς τήν 

ίσωρικfιν γεωγραφίαν. (Θρακικd τόμ. 1. σ. 374- 392.) 
5 .ΑΟ.α,ασιάδοv Εύσταfλ Παραμύ&ια 'Άνω ΆμισοU. (Άρχεϊον Πόντου τόμ. 1 σ.185-201.) 

Α'ινίγματα .Σάντας (Αύτό'ftι σ. 210 ~ 213.) 
» "4-σματα δίστιχα .Σάντας .. (Αύτό{}ι σ. 214 · 216.) 
» Δεισιδαιμονίαι καi προλήψεις Σάντας. (Αύτόθι σ. 226.) 

ΆfJα,..ασούλα Ε/Jδοκ. ""Ητωι καί δkν ήταν-Λα'ίκCι. παρ.αμύi}ια. Ά-6fιναι 1928 Σελ. 105. 
'AfJηνayόea Μητροπολ. ΠαραμύfJ.ίας. Τό ΑίτωλικΟν η ΆνατολικΟν καί ή σχολi1 αίιτοίι 

άπΟ του ΙΖ'. αίώνος. (Δελτ. Ίστορ. ~Εitνολ .. •Εταιρ. (νέα ·σειρCι.} l:όμ. 1. 
σ. 129- 134.) 
Τό itράσος της άμα{}είας. Άπάντησις είς τό.ς κρίσεις Επl του {Jεσμου 

τών σuγκέλλων του Άρχιμανδρίτοu Χρυσοστόμου Μ. Δημητρίου. •Εν 

Ά&ήναις 1928 Σελ. 48. 
'Αλeξιdδοv Κωνστ. Αίνίγματα Ίνεπόλεως. ('Αρχείον Πόντου τόμ. 1 σ. 207 καί 208.) 

·• Δεισιδαιμονία ι καi :προλήψεις 'Ινεπόλεως. (Αύτό'flι σ. 223- 225.) 
'Άλκη Θeύλοv. Στοχασμοί για τό δημοτικό τραγούδι καl ιΪλλοι στοχασμοί. ΆiΗjναι 

1928 Σελ. 106. 
Άμάvτοv Κ. Σιναϊτικό μνημεία άνέκδοτα. 'Εν 'Α'flήναις 1928. (Παράρτημα τ&ν 

'Ελληνικών &ρι&. 1 Σελ. 118+ζ'.) 
Τρείς Ο.γνωστοι κώδικες του Χρονογράφου. ('Ελληνικό τόμ. 1 σ. 44~70.) 
"Η 'Αμπέτειος σχολη το'ϋ Καίροu. (Ημερολόγιον της μεγάλης Έλλά

δος 1928 σ. 67 -77.) 
Άπό τόν άγώνα του Ρfiγα. ('Ελληνικά γράμματα τόμ. Β'. σ. 159 καί 160.) 

Άvδρεάδοv Άνδρ. Ή στρατολογία τ&ν ύπαλλήλων καί τιl Πανεπιστήμια είς τiιν 

Βυζαντινi}\' αύτοκρατορίαν. 'Εν Ά-δήναις 1928. σελ. 24. 
.Ανδριώτη Ν. Νικόλαος Φαρδύς, μελέτη γιό. τη ζωή του καlτό fργο του. (Νέα "Εστία 

ε, Β'. σ. 1022 -1025.) 

1 ΕLς τΟ\· προσer.η τόμον τijς Έπετηρίδος δ iiφορος τijς Βωλ~ο{Ι-ήκης κ. r. Σωτηριοu ~πιφυλάσ· 
σεται ν& δημοσιεύση πλήρη κατάλογον τόiν εtς την βιβλιοirήκην τijς Έταιρε(ας άποσταλέν..-ων έργων. ι 

r 
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Ανδeονί~ου • Α ρ. •ο 'Ιούδας διό. μέσου τών αίώνωv. 'Εν Ά-6ήναις- 1928 Σελ. 181. 
'Α,..ω,..ύμο~ 'Από τό άρχείο το'ϋ Καποδίστρια. ('Ιόνιος 'Αν{}ολογία Ετ. Β' σ. 57ι 

63- 64.) 
Τρία άνέκδοτα γράμματα τοίί Καρα'ίσκάκη. (Ελληνικά γράμματα τόμ. 

ΒΌ σ. 26- 29.) 
Αξιωτίδοv Πέτρ. 'Η Θάσος. 'Α{}fjναι 1928. Σελ._ 200 · 
'Α.ποστολίδου Μ. Θρακιώτικα Q.σματα καί τραγούδια. (Θρακικα τόμ. 1 σ. 209 · 210.) 
• Α.ρβανιτά.κη Γ. Τό κίνημα το'ϋ •yψηλάντου. (Δελτ. Ίστορ. ΈΟ νολ. Έταιρ. (νέα σειρό.) 

τόμ. 1 σ. 143- 144.) · 
Κριτικll διαρεύνησις τfjς άπανη'1σεως της άγ. Εδρας εtς τfιν Κ.Τ.Ε. διό. 
τό άκίνητον τoii Πάσχα. c·H Διάλεξις Ετ. Α' σ. 165 · 169.) 

• Αττικοίί. 'Η Σέριφος. (Νέα έποχi] Ετ. Δ'. σ. 749 · 7541 771- 777. 795-799.) 
Βάλσα Μ. Τό 'Ιόνιο -6έατρο. ('Ιόνιος Άν-&ολογία Ε τ:. Β' σ. 85- 90.) 
Βαφeίδου Θεολ. Δημώδεις δοξασίες καΙ δείσιδαίμονες συνή{}ειες &.πΟ τi]ν 'Αδριανού

πολη. (Θρακικα τόμ. 1. σ. 189 -197.) 
Βέη Ν. Θεοδόσιος μητροπολίτης Μηδείας και Σωζοπόλεως 1623 · 1636. (Θρα

κικό τόμ.l σ. 43 · 49.) 
Σημειώματα περi τfiς μovfjς της Θεοτόκου της Χάλκης. (Αύτόi}ι 
σ. 363 · 373.) 
'Εκ της ίστορίας της μανης Δαφνίου κα'ι τf)ς περιοχης α\ιτης κατΟ. τΟν 
6.γώ\'α (1821- 1827.) (Δελτ. Χριστ. 'Αρχαιολ. •Εταιρ. Περίοδ. β'. τόμ. 
ΔΌ σ. 74-98.) 

Βeλλιανίτη Θ. Οί ίππόται της Μάλτας καl ό ΈλληνικΟς &.γών. (Ελληνικό γράμματα 
τόμ. ΓΌ σ. 281-283, 312-317.) 

Βλσ.,..τή .Σπ. •Η 'Ελληνικ.i] γλώσσα έν eΕπτανήσφ. (Δελτ. ~!στορ. 'Ε-6-νολ. Έταιρ. (νέα 
σειρa) τόμ. 1 σ. 139 -142.) 

Βοvτιeρίδη 'Ηλ. 'Η γλώσσα τοϋ Α. Κάλβου. ('Ιόνιο; 'Ανftολογία ετ. Β'. σ.18 ·20, 42 ·46.) 
Βοvτσί1'ΟV r. 'Ο 'Ιησοϋς Χριστός ώς παιδαγωγός. ('Ερμfjς ετ,_ Θ'. τευχ. 312 σ. 133-135.) 

ΓεδeWν ΙΥΙαν. Κοσμa: μητροπολίτου Βιζύης επτό: έπισrολαί λόγου ιiξιαι. (Θι.ιακικά 
τόμ. ι. 261- 278.) 

· » "Οσα γνωστά μοι. (Αύτό{}ι .σ. 279 · 282.) 
Γενναδίοv Θεσσαλονίκης. Διάλεξις περi τfjς έκκλησίας τών νέων χωρών. 'Εν Θεσσαλο· 

νίκη 1928 Σελ. 48. 
Γeνναδίοv Ι. Δημητρίου •yψηλάντου έπιστολη άνέ.κδοτος. (Δελτ. ·χστορ. Έ-&νολ· 

"Εταιρ. (νέα σειρό:) τόμ. 1-σ. 135- 138.) 
Γeωρyοπούλοv 'Ι. Πρόγραμμα καl μέ-&οδος έν τfi δημοτικfi καί μέσrι έκπαιδεύσει. 

Έν 'Δ&ήνως 1928 Σελ. 168+γ". 
Γιαvνσ.κούλια. 'Από τοUς Θρύλλους-τ' &ι Θανάσ' ή σπλιό: · ό Μαρτίνης. (Θρακικά τόμ. 1 

σ. 218-220.) 
Γιοφύλλη Φώr:οv. Τό φιλί στη Νεοελληνικi] ποίηση. (Ή Διάλεξις ετ. Α'. σ. 231-239.) 

Γvαλίσrρa .Στέρ. Μακεδονία· μελέτη στρατιωτικiι · ίο:τορική. 'Εν. Ά-&ήναις 1928 Σελ. 110. 
Δεληγιάννη Γ. Καλλινίκου Γ'. Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως1 τοϋ έκ Ζqγορι'iς, 

'Ιστορικά σημειώματα-έκ το'ϋ 91 κώδ. τfjς Βιβλιοftήκης Ζαγορι'iς
(Δελτ. "Ιστ:ορ. 'Eftvoλ. Έταιρ. (νέα σειρd) τόμ.1 σ. 52_-78.) 

Δέvδια Μ. 'Ιωακ.είμ έπίσκοπος 'Αμυκλών. ('Ημερολόγιον τfiς μεγάλης Έλλάδος 
1928 σ.112-121.) 

Δέφνερ Μ. 'Οδοιπορικαί έντuπώσεις άπΟ την δuτικiιν Κρήτη ν. 'Α{}ηναι 1923. (Σύλ ~ 
λογος πρός διάδοσιν ιΟφελίμων βιβλίων άριΟ. 54- Σελ. 256+1;'.) 

ι 
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Λέψvερ ltl. Τοπωχuμίαι τijς νήσου Σκύρου. (Λαογραφία 9 σ. 564-597.) 

Λούσμα"η Βίκτωρος, Ίf Εσωτερική Οψις τijς Μικρασιατικijς Εμπλοκijς. 'Αι'}ηναι 1928 
Σελ. 301 (μετd όκτΟΟ πινάκων.) 

Ό συμμαχικός πόλεμος κατδ: τών Βουλγάρων, ίστορούμε\'ος έπί. τfi 
βάσει τών άνακοινώσεων τών δύο συμμαχικών γενικών στρατηγείων, 
τών διαταγών τοϋ &ρχιστρατήγοu καί τών ήμερησίων άναφορ(()ν τών 
μεραρχιών. ΆiΗjναι 1928 Σελ. 244. 

Δρόσου Δ. Ό φιλελληνισμΟς τών Κάτω Χωρών κατd τi)ν "Επανάσταση•. (•Ημερο
λόγιον τijς μεγάλης 'Ελλάδος ι928 σ. ι23 -128.) 

Έγκυκλοπαίδεια Μεγάλη Έλληνικ'r'ι τόμ. Γ'. 'Ακαδήμεια-' Αλλοδαπή, Δ'. 'Αλλοδαπός
'Αντοχή, Ε': 'Αντοχύρωσις- Άσυ\•tόνιστος, ΣΤ'.· 'Ασώματος- Βελτίων 
Έν Άόήναις 1298. 

ΈλεtJθεροtJδdκη Κ. ΈγκυκλοπαιδικΟν λεξικδν τόμ. Γ'. Βασ - Γκώνω, Δ', Γλα- Δω 
'Εν Άfl"ήναις 1928. 

'Εξαeχοπούλου Ν. Σωματολογία τού παιδός. Δευτέρα έκδοσις έπηυξημένη. 'Εν 'Α&ή
ναις 1928 Σελ. 444 + κδ'. 
Ή ψυχογραφία έν τψ σχολείφ καl τΟ δελτίον άτομικότητος. ('Εργαστή
ριον πειραματικης παιδαγωγικfις Πανεπιστημίου Ά{}ηνών τόμ. Α'. 
σ. 1- 44.) 

Εύατρατιάδοv 2ωφρονlου tπισκ, Αεοντοπόλεως. 'Ο Πατριάρχης 'Αρσένως ό Αύτω
ρειανός. (Έλλη νικ& τόμ. 1 σ. 78- 94.) 
"Ιστορικά σημειώματα. Άγιορειτικόν ήμερολόγιον 1928. (Νέα 'Ελλη
νικij Ήrος σ. 49- 87.) 

ΕVταξlα Ά1Jανασlοv. 'Η 'Ελλό.ς ύπΟ τό σύνταγμα του 1864. (Πολιτικ-ι) 'Επι{)εώρησις 
ε,. ι. τεvχ. 6. σ. 406. 412.) 

ΖακvθηνοV Διον. ΤΟ τραγούδι τfις Λιογέννητης. (Παρ-6-ενών έτ. Α'. άρ. 2 σελ. 46 καl 47.) 

Λορέντσος Μαβίλης. ('Ελληνικά γράμματα τόμ. Β'. σ. 119 -125.) 
'Ανδρέας Κάλβος. (Μιτόόι σ. 214 · 220.) 

Ζήκου 'Αστεelου. Θρακιώτικα {iσματα καί. τραγούδια. (Θρακικά τόμ. 1 σ. 199- 201.) 
Άδριανουπολίτικα νανουρίσματα- δίστιχα. (Α1ιτό-6-ι σ. ·210- 213.) 
Δεισιδαιμονίες καί βασΚανίες του 'Ιλντιρίμ τfις 'Αδριανουπόλεως. 
(Θρακικa τόμ. 1 σ. 452. 454.) 

Ζολώτα Γ. Ίστορία της Χίου τόμ. Γ' μέρος δεύτερον Τουρκοκρατία, 'Εν 'Α{}ή
ναις 1928 Σελ. 998, 

Ζωyeάφοv Δ. Ό κτηνοτροφικΟς πλοίίτος της 'Ελλάδος ύπό ίστορικiιν έ'ποψιν. 'Α{)-i'jναι 
1928 τόμ. Α' βιβλ. Α' Σελ. 64, βι6λ. Β' Σελ. 78, βιβλ. Γ' Σελ. 80. 
Έπιστολαi έξ άγίου Ορους. (Έλληνικη •Επι-6-εώρησις έτ. ΚΑ.' τείίχ. 244 
σ. 6 καl 7, 245 σ. 5 καί 6, 249 σ. 7 καί 8, 250-51 σ. 9-11, 252 σ. 6- 8.) 

Ζιhη Α. Ό Φώσκολος ώς στρατιώτης. (Νέα Έστία έτ. Β'. σ. 822-824.) 

:. Τοχωνύμια Ζακύνdου. ("Ημερολόγιον τfις μεγάλης 'Ελλάδος 1928 
σ. 147 -152.) 

Ή πόλις Ζακύνdου. (Αί Μοίίσαι έτ. 36ον άρ. 813 σ. 1-2, 814 σ. 1,815 
σ. 1 - 2, 816 σ. 1 - 2, 817 σ. 1 - 2, 818 σ. 1, 819 σ. 1· 2, 820 σ. 1 - 2, 821 
σ. ι, 822 σ. 1, 823 σ. 1- 2.) 

» Ή μήτηρ τού Φωσκόλου. (Αύτόftι άρ. 813 σ. 3-4, 8L4 σ. 2 · 3.) 

"' ΆγαπητΟς Μιχαfιλ ίεροκήρuξ έκ Κρήτης. (Ραδάμαν-6-uς έτ. 13 τεύχ. 5 
σ. 5-6.) 
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Πατριαρχικα γράμματα. ('Ανάπλασις έτ. ΜΑ'. σ. 186-188.) 
'Έγγραφα Τούρκων Διοικητών έλληνιστί. (Παντογνώστης έτ_ Ε'. άρ. 2 
σ. 28- 29,) 

Θεοδωροπο-ύλοv Ι. Αί {}εμελιώδεις έννοιαι της φιλοσοφίας τού Πλωτίνου. 'Α{}ηναι 1928 
Σελ. 34. 

Θεοτόκη 2π. Οί Θεοτόκαι περί Καπ~δίστρια.· (Περιοδικόν Δελτίον Βιβλιο-8-ήκης 

Κρητικου Φιλολογικοίί Συλλόγου Κρήτης έ1:. Α'. σ. 49- 52.) 
ΠερL Καποδιστρίοu. ('Ακαδημίας ~ Αοftηνών Πραr.τικιi τοϋ έτους 1928, 
τόμ. 3 τεϋχ; 1 σ. 11- 24.) 
Κρητικi} άποστασία τοίί 1363. (Ημερολόγιον τijς μεγάλης Έλλάδος 1928 
σ. 249 - 268.) 

Καιροφύλλα Κ. Ό Γολγο6-άς του Καποδίστρια. 'Αλεξάνδρεια 1928 Σελ. 30. 

» 

Ή έπανάστασις τοίί Σήφη Βλαστοίί εtς τi)ν Κρήτην (1458). (Νέα Έστία 
ε,. Β'. σ. 646 · 652.) 
Νικόλαος Βλαστός καί τΟ πρώτον Έλληνικδν τυπογραφείον. (ΑύτόtΊι 

σ. 796- 799.) 
Ό Ναπολέων καί 

1928 σ. 36ι- 369.) 
ή Έλλάς. ('Ημερολόγιον τfις μεγάλης Έλλάδος 

Καλαματιαvοϋ Γ. Ό Άνδρέας Καρκαβίτσας καL τό έργον του. (Η διάλεξις έτ. Α'. 
σ. 63 -74.) 

Γ. Ό Μανιάτικος γάμος. ('Ελληνικά γράμματα τόμ. Β'. σ. 245- 248.) 

Καλαφάτη 'Εμμ. Περιγραφij ίστορικου ναοίι "Ύδρας. 'Εν Πειραιεί 1928 Σελ. 28. 

Καλιτσοvνάκι Ι. Ό Γουλιέλμος Μύλλερ καί ό φιλελληνισμός έν τfι δυτικfi Εύρώn;u 

-Λόγος έν,;ολϋ της Πανεπιστημιακης συγκλήτου έκφωνηtΊ-εiς τfi 

25τι Μα·ιου 1928 έν τfl αί-6-ούστι τών τελεtών τοϋ Πανεπιστημίου· 

('Εν 'Α{}ήναις) ι928 Σελ, 39. 
, 'Ανέκδοτα Κρητ~κά συμβόλαια έκτης 'Ενετοκρατίας. ('Ακαδημίας 'Α {}η· 

νών Πρακτικιi του Ετοuς 1928 τόμ. 3 τευχ. 5 σ. 483·519.) 
Καλοyεροπο-ύλοv Δ. Ό βίος του' Αλεξάνδρου Άβωνοτειχίτοu καΙ. τά ύπ' αύτου ίδρυ-&έντα 

μυστήρια. (Πυftαγόρας έτ. 6 σ. 53- 56.) 
Καλο,uενοπούλοv Νικοστe. Στρατιωτικη Οργάνωσις τijς Βu'ζ. Αύτοκρατορίας. (Μεγάλη 

_ στρατιωτικi} καl ναυτική Έγκυκλοπαιδεία τόμ 1. σ. 273, 281, 289, 297 
304, 313, 321, 331.) 
Όπλισμός, στολαί, εξάρτησις, άποδοχαί. (ΑUτό-6-ι τόμ. ΒΌ σ. 1, 17, 
29, 37, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, ι 13, 122; 129, 130. 
Έπιτελικiι ύπηρεσία, 'Επιμελητεία (Αύτό{}ι σ. 137, 145, 103, 161, 169, 
178, 185, 201, 210, 217, 234, 241, 249. 250.) 
Στρατιωτικη Οργάνωσις του μετα6u'ζαντινου Έλλη"Vtσμοϋ &.νd τΟ:ς Τουρ

κοκρατουμένας χώρας. (Αύτόftι. σ. 257, 265, 273, 281, 289, 298, 305, 313,) 
Στρατιωτική Οργάνωσις τfις 'Ελλάδος -Περίοδος Α' 'Επανάστασις 

Ι82ι-1827. (Αυτόό• σ. 1, 9, ι7, 25, 33.) 
Καμπούeοyλοv Δ. Γρ. ΤΟ: μετόχια τών Άftηνών: (Χριστιανικδν ήμερολόγιον 1928 

σ. 251- 253.) ' 
ΒuρωνικΟς κύκλος. (Παρftενffiν έτ. Α'. σ. 76 καί 76, 107 καi 108 
135 -ι37.) 
Δ. Γρ. Κα{}ολικά, Μητροπόλεις, εύκτήρια Άftηνών. (Παντογνώστης.. 

ετ. Ε'. &ρ. ι. σ. 8- 9.) 
Καvdηλάπ'Ι'ΟV r. Αινίγματα Χαλδίας. (Άρχειον Πόντου τόμ. 1 σ. 208-209.) 
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Καvδηλάπrοv Γ. "'4σματα δίστιχα Άργuροπόλεως. (Αύιόftι σ. 216 καl 217.) 
Δεισιδαιμονίαι καi προλήψεις Χαλδίας. (Αύτό-6-ι σ. 221- 223.) 

Καeαβlα Ίπποκeάτοvς. Εύγένιος Καραβίας ό έ{}ιοομάρτυς μητροπολίτης 'Αγχιάλου. 

('Ημερολόγιον Ίtlάκης σ. 156 -164.) 
Καeακασσώ11η Π. Ίστορία τής άπεJ,ευ{}ερώσεως τής Χίου κατά τΟ 1912- μετ' είκό

νων καi χαρτών. Ά'6ήναι 1928 Σελ. 180. 
Κοιιτοyιάvvη Π. Ίστορικαi διηγήσεις. 'Α&ηναι 1928. (Σύλλογος πρΟς διάδοσιν ώφελί-

μων β<βλίων άρ& 52 Σελ. 84.) . 
» 'Έγγραφα Δωδεκανησιακά. (Έλληνικό: τόμ. 1 σ. 118- 137.) 

Κόvτοyλοv Φ. Ταξείδια. 'Α{}ήνα 1928 Σελ. 137. 
KovτoV Χ. ΚαtΙ-αρισμΟς Νικοπόλεως. (Πρακτικιi τής έν • Α&ήναις 'Αρχαιολογικής 

'Εταιρείας τοϋ ετους 1927- 1928 σ. 50. 51.) 
Kovyέa Σ. "Ο Καποδίστριας ώ; Πανεuρωπα'ίκή φυσιογνωμία. (Έλληνικό. γράμ

ματα τόμ. Β'. σ. 132 -134.) 
Κοvκοvλέ Φ. Ή μοναχή Θεοδούλη. Έν 'Αil"ήναις 1928. (Σύλλογος πρΟς διάδοσιν 

Ο:ιφελίμων βιβλίων ιiριθ. 55 Σελ. 88.) 
'Από τήν μεσαιωνικήν διαπόμπευσιν. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. 

Περίοδ. Β'. τόμ. Δ". σ. 62 · 66.) 
'Από τδ. Βυζαντινό. 86-ιμα. ('Ημερολόγιον της μεγάλης Έλλάδος 1928 
σ. 361- 369.) 
Μεσαιωνικοi καi νεοελληνικοl κατάδεσμοι. (Λαογραφία 9 σ. 450- 506.) 

Κοveούκλη Ε. Μια Κεφαλονίτικη άρεσκιά. (Ελληνικό. γράμματα τόμ. Γ'. σ. 309-311.) 
Βικένtιος Δαμοδός Sνας Π\'ευματικός μας πρόδρομος. (ΑύτόΟι σ. 324:-

Κονρτίδοv Κ. Βυζαντιναί άρχαιότητες έν Άδριανοuπόλει. (Θρακικό τόμ. 1 σ. 38 -42.) 
Σύμμικτα λαογραφικό ~Αδριανοuπολίτικα. (Αύτό{}ι σ. 438- 442.) 
Γλωσσοδέτες, εύχf:ς καi κατάρες Άδριανουπόλεως. (Αfιτό{}ι τόμ. 1 
σ. 460 · 461.) 

Κούση Ε. ΛεξικΟν φυτολογικΟν Τραπεζοϋνtος. (Άρχε ίον Πόντου τόμ. 1 σ. 97-120.) 
Κουτσοyιιχvvοπούλου Δ. Τραγούδια τού γάμου. (Άρχείον Πόντου τόμ. 1 σ. 181 -184.) 
Kτεvii Χeιστοφόρου 'Λ.ρχιμ. τα γράμματα έν άγίφ 'Όρει καi ή μεγάλη τοϋ Χρισtού 

έκκλησία. Έν Ά-6-ήναις 1928 Σελ. 120. 
Κυριακlδου Στίλπ. ·ο κωτουκίνος Robert de Dreux σtή Θράκη στα 1666. (Θρακικά 

τόμ. 1 σ. 106 ·115.) 
ι Άρχα'ίκή τέχνη καl λαίκΟ: τραγούδια. ('Ημερολόγιον της μεγάλης 

"Ελλάδος 1928 σ. 59· 66.) 
Κώνστα Π. 'Ο ΤουρκικΟς στόλο; κατό. τοUς ναυτικοiις ΒαλκανικοUς πολέμους. (Ναυ

ηκι) Έπιθεώρησις τόμ. !Ε'. σ. 1- 24.) 
Κωvσταvτιvlδη Te- Ίστορική συμβολή είς τήν ίστορίαν τού συγχρόνου 'Ελληνικού 

πολεμικού ναυτικού.- Τό '·αυtικΟν κατα την περίοδον τfις άπολύτου 

Μοναρχίας (1833 -1843). (Ναυτική έπιθεώρησις τόμ. 16 σελ. 28. 55, 
191- 211.) 

Κ<?vσταvτοπούλου Κ. Ίάκωβος άρχιεπίσκοπο.; Σηλυβρίας. (Θρακικό τόμ. 1 σ. 257-260. 
Και;επάνω Καρπάitου. ('Ημερολόγιον τijς μεγάλης Έλλάδος σ. 481- 488.) 

.Ααμπουσιάδοv Γ. Τρεϊς άνέκδοτοι μελέται περί 'Αδριανουπόλεως. (Θρακικό τόμ. 1 
σ. 282- 311.) 
Γλωσσάριο τijς Άδριανουπολίτιδος διαλέκτου. (Αύτόitι σ. 474-482.) 

Λάσκαρη Νικ. 'ΑπΟ την ·rστορίαν τού Νεοελληνικού ftεάτρου. ('Ελληνική Έπι{}εώρη· 

σ•ς ετ. ΚΑ'. τεuχ. 247 σ. 2-4,248,3-5. 249, 4-5 250,514·6, 252 3-4.) • 
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Αελεδάκι; Γ. 'Η άρχαιολοyική μελέτη των πόλεων τi)ς Δυτικi]ς Κρήτης. (ΠεριοδικΟν 
Δελτίον Βιβλιοθήκης Κρητικού Φιλολογ. Συλλόγου Κρήτης σ. 97-105)· 

Αορεvι-ζάτου Πav. ΤΟ θέατρο στήν Κεφαλονιά. {'Ημερολόγιον τfις μεγάλης 'Ελλάδος 
1928 σ. 451- 466.) 

Αουκοπούλου Δ. Πάτερ- 'Ιάκωβος ό νέος ποϋ τελείωσε μαρτυρικό. στΟ Διδυμότειχο τΟ 
1520. (Θρακικό. τόμ. 1 σ. 329 -335.) 
·Η έν Αίτωλίq: μονή τi'jς Μυρτιάς. ('Ημερολόγιον της μεγάλης Έλλά. 

δος 1928 σ. 301-319.) 
Αουκοπούλου Ν. 'Η {}ρησκευτιΚ"ι) φυσιογνωμία τοϋ Αίτωλού Κοσμά {1714 -1779). (Έλλη 

νικιl γράμματα τόμ. Β' σ. 318- 323.) 
Αοvλουδοπούλοv Μιλτ. ΛεξικΟν Ορων ΓαλλιστL- •Ελληνιστί. 'Α{}i)vαι 1928 Σελ. 291. 
Αοv.πάση Φρ. 'Ο 'Εμμ. Μοσχόπουλος καΙ τΟ: μαγικό. τετράγωνα. (ΠεριοδικΟν Δελτίον 

Βιβλιοfiήκης Κρητικού Φιλολογικοϋ Συλλόγου Κρήτης έτ, Α'. σ.106-116.) 
lΥΙαrκριώτη ~Ιωάννου. "Hfiη καί έ6ιμα ΕUκαρύου. {Θρακικά τόμ.l σ. 454-457.) 
Ma.cri Christo. Des b,yznatίns et des etra·ngers dans Constantinople au Moγen-

Age, Paris 1928 p. 118. 
Μαvωλάκου Γ. Μοιρολό'ί γιά τΟν Εί.tρωπαϊκΟ πόλεμο. (Λαογραφία τόμ. 9. σ. 598- 601.) 
Μαρlvη Κ. τα μάγια. (Νέα Έστία Ετ. Β'. σ. 930 · 931.) 
Maveif Ν. Παπαδοπούλου EV. Δωδεκανησιακη λύρα. Τόμ. πρώτος Κασιακή λύρα fιτοι 

δημώδης ποίησις και μουσική τfις νήσου Κάσου. ΠΟρτ Σα'ίτ 1928 

Σελ. 220+κβ'. 
Μενάρδοv Σίμ. Τοπωνύμια τfις νήσου Τήνου. ('Ακαδημίας 'Α{}ηνών Πρακτικό. τοϋ Ε τους 

1928 τόμ. 3 τεϋχ. 2 σ. 151 · 159.) 
Κωνσταντίνος Ρόδιος. (ΒυζαVτινό καi Νεοελληνικά Χρονικα τόμ. 5 
σ. 419-422.) 
'Ο {}άνατος τού Καρα'ίσκάκη. (•Ημερολόγιον τijς μεγάλης •Ελλάδος 

1928. σ. 269 · 275.) 
Μινώι-οv Μαριέττης, 'Εκατονταεtηρίς τού 'Άστιγγος. ('Ελληνικη Έπιftεώρησις έτ. ΚΑ'. 

τεϋχ. 248 σ. 7 · 8.) 
Μισταρδή Γάσπαρη. •Η οίκονομία τfις Μακεδανίας-Μέρος πρώτον Ά{}fιναι 1928 

Σελ. 160. ('Ελληνικι) •Εταιρεία Επιστημονικών μελετών άρι#. 4.) 
Μιχιχηλίδου Μ. Novάeov. Δημοτικό τραγούδια Καρπάftου. Άfl"i)ναι 1928 Σελ. 339. 
Μοάτσοv Δώeιχς. 'Ο 'ΕλληνικΟς στίχος άπΟ τούς Βυζαντινούς χρόνους ώς σήμερα. 

("Αναγέννηση χροv.c\ Β". σ. 204-213, 265-273, 303- 311.) 
.Μοσχοπούλοv Μ. Σύμμικτα λαογραφικα έκ Μουσταφά Πασά. (Θρακικά τόμ. 1 σελ. 

436- 438.) 
Μουστάκα Δ. ·ο άγιος Νικόλαος εlς τα Σόρα ('Άνδρου). (Πολιτεία 21 'Οκτωβρίου J928 

άριif. 36'6.) 
Μ.ποvσίου Γ. Λ. 'Η {}έσις τοi! Οίκουμενικοϊι Πατριαρχείου μετα τήν συν&ήκην της 

Λω'ζάνης. (Πολιτική Έπι{}ειδρησις Ετ.l σ. 243-245,327-333, 399-405.) 
Μυστα.κίδοv Β. Λ. 'Ιωάννου Ζυγομαλ5. μεγάλου έρμηνευτοϋ των {}είων γραφών λόγος 

έν τfι Παμμακαρίστφ Κωνσταντινουπόλεως, Σελ. 42 (Ίδιαίτερον άπό
σπασμα έκ τοϋ 6ου τόμ. τfις Θεολογίας). 

Νίδεe Κ. <Η έκστρατεία της Μικράς 'Ασίας. (Μεγάλη στρατιωτικiι καl ναυτικη 
έγκυκλοπαιδεία τόμ. Β'. σ.3-8, 19-24,31-34,39-43,51-54,59-61, 
67-69, 15-77, 83-85, 91·93, 99-101, 107-109,115-117, 123·125, 
131·134, 139·141, 147-149, 155-157, 163·165, 171-172, 179-180 
!87 ·188, 203. 204.) 
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Νικαρούση Α. "Έγγραφα καi σημειώματα περί τοϋ έv Ζαγορ~ ναοϋ τοϋ ΣωτηQος καi 
τofi παρ' αlιτΟν σχολείου. (Δελτ. Ίστορ. Έitνόλ. Έταιρ. (νέα σειρά) 

τόμ. 1 σ. 149 -156.) 
t Ξa:νfJ.ovδLδov 2τεφ. Βιtζέντζοu Κορνάρου Έρωτόκριτος- Μικρά Εκδοσις μετ' εLσ· 

αyωγijς καl λεξιλογίου. 'Α{}η,•αι 1928. (Σύλλογος πρΟς διάδοσιν ώφε],ί' 
μων βοβλίων άρο/1. 53 Σελ. 412.) 
Διορ{}ώσεις καi έρμηνείαι εtς Διήγηση• παιδιόφραστον τών τετραπόδων 

ζψων. (Βυζαντινό. καi. Νεοελληνικό χρονικό: τόμ. 5 σ. 348-369.) 
Οlκοvομίδου Δ. Γαμήλια ε-&ιμα. (Άρχείον Πόντου τόμ. 1 σ. 121-180.) 
Oeconomos Lysimaque. Essai sur la vie dιι Comte Capodistrias, depu.is son deρart 

de Russίe en Aout 1822 jusqu•a son arrivee en Grece en Jan\'ier 
1828. Editions cOccitania:o Ε. Ε. Gnitard, editeurs Toulouse-Paris 
p. 100. 

Πσ.tζη 'Αλeξ. ΤΟ ναuτικΟν της Ί-a-άκης άπΟ τfίς άρχαιότητος μέχρι σήμερον. ('Ημερολό

γιον ΊΟάκης 1928 σ. 72- 99.) 
Παλαιολόyοv Γ. Σκέψεις τινfς περi Οργανώσεως της εκπαιδεύσεως. Έν Ά'δήναις 1928 

Σελ. 151 +ο β'. 
Παπαδάκι Ν. Βιβλιογραφία παλαιοU χειρογράφου βιβλίου. (Περιοδικόν Δελτίον Βιβλιο. 

tl"ήκης Κρη·ηκοU Φιλολογικοϋ Σuλλόyόu Κρήτης Ε τ. Α'. σ. 86 - 96.) 
Πα.παδημητeίοv Κ. Μελφδικαί άσκήσεις Βυζαντινijς μοuσικης. 'Εν 'Αθήναις 1928 

Σελ. 88. 
Π.[απaδοπούλοv] Α. Α. Δεισιδαιμονίαι καi προλήψεις Κερασούντος. (Άρχείον Πόντου 

τόμ. 1 σ. 218- 221.) 
,. 'Έ#ιμα τών Βυζαντινών βασιλέων. ('Ημερολόγιον της μεγάλης Έλλά

δος 1928 σ. 179 - 196.) 
Τά βασιλικά συνοικέσια τοϋ Βυζαντίου. (Η Διάλεξις έτ. Α'. σ. 97 -105.) 
Ό Πόντος διά τών α!.ώνων. (Άρχε ίον Πόντου τόμ. 1 σ. 7- 46.) 
Γλωσσικαί καί έρμηνεuτικαi παρατηρήσεις είς τα παραμύfl-ια Ο.ναι 

·Αμισοv. (Αuτό&ι σ. 201- 206.) 
Παπα.δοπούλοv Νικολ. Κληρικοί πολιτικοi κατά τi]γ Έλληνικi}ν έπανάστασιγ. (Χριστια

νικΟν ήμερολόγιον 1928 σ. 254- 276.) 
ΠαπαδοποVλοv Σάββα. Γάμος στ1)ν Κερασοϋντα -τΟ προξενειό. (Ελληνικά γράμματα 

τόμ. r·. σ. 176 -179.) 
Παπα.δοπούλοv Χevσοσrόμσυ Μητρσπ. 'AiJηvώv. Σελίδες εκ της ίστορίας της Εκκλη

σίας τijς Έλλάδος - ό Άtl"ηνών Γερμανός Καλλιγάς. ('Ανάπλασις 

Ιτ. ΜΑ'. σ. 65- 70.) 
,. Ό Άil"ηνόΊν Μισα1)λ 'Αποστολίδης. (Αlιτόtl"ι σ.119 -121.) 

Ό Σπυρίδων Τρικούπης καί ή 'Εκκλησία τής Έλλάδος. (Πολιτικi} Έπι

-a-εώρησις Et. 1 σελ. 28 · 31.) 
Αί πρώται νομο-6-εtικαί διατάξεις περL φοιτητών καl κα{}ηγητών 

(306 -337 μ. Χ.) ( ΦοιτητικΟν ~Ημερολόγιον. ετ. Β', σ. 11-13.) 
Παπαί'ωαvvίδσv Κ . .. Ε{}ιμα Σωζοπόλεαις τijς βορείου Θράκης. (ΘρακικΟ: τόμ. 1 

σ. 457- 460.) 
Πα.nακveιακοV .2ωφe. 'Ιδιόχειροι σημειώσεις rοϋ επισκόπου •Ησαίου καί τινος άνα

γνώστοu της μονi]ς άγ. Θεοδώρων. (Δελτ. Ίστορ. Έflνολ. Έταιρ. (νέα 

σεορο\) τόμ. 1 σ. 146 -148.) 
Παπακωvσταντίvοv Θ. Πώς πομπεύουν οί λαοί. ("Ελληνικά γράμματα τόμ. Γ' σ. 464· 67, 

δ2δ- 28.) 
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Παπα.ν/Jρέοv Γεωργ. 'Ιστορία τών Καλαβρύτων. 'Afl-ijναι 1928 Σελ. 336. 
Πα.παχαelση 'A{J.. ·ο Κοραijς καΙ. ό Καποδίστριας ώς έtlνικοi παιδαγωγοί. (Νέα 'Εστία 

ετ. Β'. σ. 736- 742, 789- 794.) 
καί τραγούδια. l ΘρακικΟ. τόμ. ι Παπαχριστοδούλοv lΥΙόuχσv. Θρακιώτικα fi.σματα 

σ. 201- 205.) 
Παπαχeιστσδσύλοv Πολvδ. Παροιμίες καl παροιμιώδεις φράσεις_ Σαράντα 'Εκκλησιών 

'Αν. Θράκης. (Θρακικά τόμ. 1 σ.141-188.) 
ΔυΟ τραγούδια τΟΟν ό.νασtενάρηδων της 'Αν. Θράκης tiπO τiς Διονυ· 
σιακές τους τελετές. (Αύτόθι σ. 206 · 208.) 
Κάτα λιοντάρ' κι' ά&ρωπος. (Αίιτό{}ι σ. 216 καl 217.) 
Δεισιδαιμονίες .Σαράντα 'Εκκλησιών. (Αίιtόθι τόμ, 1 σ. 147- 452.) 
Γλωσσάρω άπΟ τή Σαρανταεκκλησιώτικη γλώσσα. (Αύτόitι σ. 223· 237 

καί 461- 474.) 
Παπσύλια Δ. Περί τf)ς άποστολijς τών 'Ελλήνcον νομικών έν τfι έρεύνn τfις ίστορίας 

τοU 'ΕλληνικοU δικαίου. Διάλεξις γενομένη Εν τΦ πρώtφ συνεδρίφ τών 
Έλληνικό'η• δικηγορικών συλλόγων. 'Εν Ά-6-ήναις 1928 .Σελ. 31. 

. • Β'. Παράσχου Κ. ΤΟ πατριωτικΟ ίδανικΟ το'ϋ Βαλαωρίτη. ( Άναγεννηση χρονια 

σ. 359 - 365.) 
Παeχaρίδοv 'Α Ο.. ~ .:)..σματα καl δίστιχα Ποντικά. (Λαογραφία 9 σ. 601 · 609.) 
Πασa.yιάvνη κ. Μανιάτικα μοιρολόγια καl τραγούδια. "Εν 'Α~ήναις 1928. (Ιστορική 

καl λαογραφικi) βοβλιοilήκη &ρ. 3 Σελ. 191+11-) 
Θεόφολος Κα1ρης. •Εν •Αilήναις 1928 Σελ. 266. 
Εόανillα Κα1ρη 1799 -1866. 'Εν 'Αllήναος 1928 Σελ. 39. 
Είδήσεις ίστορικα\ περl τοίί έπισκόπου • Αρδαμερίου Διονυσίου καΙ. των 
μητροπολιτών Βάρνης Ζαχαρίου καl Φιλο'θ-έ,ου. • Αi!'ήν,ησι 1928 Σε~. 8. 
Οί δέκα λόγοι τοίί ΔιγενοUς 'Ακρίτου- πεζη διασκεuη. (Λαογραφια 9 

σ. 305 - 440.) 
άγίας Τριά· 

σειράς) τοίί 
'Η έν ΚορiΗ<ρ τf)ς "Ανδρου έπ'ι Τουρκοκρατίας σχολ-ή τi'jς 
δος. Σελ. 20. ('Ιδιαίτ. άπόσπασμα έκ τοίί Α' τόμ. (νέας 
Δε,,τ, της ·1στορ. Έil"νολ. •Εταιρ.) 

Παvλίνη EVaγy. ·rστορία τijς γυμναστικής. 'Α-Dηναι 19~8 Σ~. 428: 
Πιπιvέλη τ. Πολιτική ίστορία της 'Ελληηκης έπα-ναστασεαις, Εν Παρισίοις 1928 

Σελ. 220. 
Πολίτον • AiJ. '0 'Ελλψ•ισμΟς καi ή νεωτέρα Δ'ίγuπτος. 'Αλεξάνδρεια 1928 Σελ. 465.) 
Πολύζσv r. ΤΟ Κομπότι καi. ό Σκουφάς. (Νέα έποχή ετ. Δ'. σ. 800-803, 826-8"29.) 
Πeσκοπίοv z. Α. "Ελλ-ην είς τά άδuτα τοίί 'Ισλάμ. Ά,&ijν~ι 1928 Σ~λ. 1Ο~+δ'. 
Πeωτοψάλτη. Μ. Οί χοροi τijς Καρπάtl"οtι. ('Ελληνικα γρ~μμ.ατα, το μ. Β: σ. :a~ -140.) 

» , 'Αλφαβητάρια- 'Ανέκδοτο Καρπα-Οιακο αλφαβητο της αγαπης.-

(Αύτόllι σ. 371- 375.) _ . , 
Ραδοnούλοv Ράδον. Είσαγωγή εtς τ1)ν ίστορίαν τfις 'Ελληνικης Κοινοτητος Αλεξαν

δρείας (1830 -1927). 'Αλεξάνδρεοα 1928 Σελ. 118. 

Ράδοv Κ. •ο "Αστιγξ καi τΟ εργον του εν 'Ελλάδι. ::SεJι.. 87, Άtl"i'jναι 1928 {Ναυ
τικ1) Έπι-&εώρησις.) 
Βυζαντιακά σκιαγραφήματα. 'Ο αlιτοκρά.τωρ 'Ηράκλειος. ('Ιδιαίτ, άπό
σπασμα έκ τοϋ Α'. τόμ. (νέας σειράς) τοU Δελτ. τijς 'Ι στορ. Έfiνολ. 
Έταιρ.) 

Ραφτοπούλσv '.Ανδρ. 'Η παιδεία έν 'Ιtl"άκυ κατά τΟ έτος 1859. ('Ημερολόγιον 'ΗΜ
κης 1928 σ. 42- 4 7.) 

i 
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2ακeλλαριό.δη Χ. Μοιρολόγια Γορτυνίας. (Έλληνικ& γράμματα τόμ. Β'. σ. 221- 223.) 
• Δημοτικό. τραγούδια Γορτuνίας. (Αύτόitι σ. 300- 302.) 
»Δημοτικά τραγούδια Γορτυνίας. (Αlιτόf)ι τόμ. Γ'. σ. 264.) 

.Σακsλλαρίου- Πιλάτοv 'Αλεξ. Τό πυροβολικόν κατά τ~ν δύοιν της μεσαιωνικijς ήμΟΟν 

αlιτοκρατορίας. ΆiΗ}ναι 1928 Σελ. 110+ς'. 
Ζaραντή- {2ταμ,ο6λη) ~ Ε'J.πιvίκης. ΆπΟ τό: Θρακικά εοιμα. (Θρακικά τόμ. 1 σ.127-140.) 

Θρακίώτικα Q.σματα καΙ. τραγούδια. (Αύτόttι σ. 208 καi 209.) 

.2aeeij-.I. 

..Σιγάλα '.Αντ. 

Ή Δάφνη καi τΟ βασιλόπουλο. (Α\ιτό{}ι σ. 214- 216.) 
Σύμμικτα λαογραφικά. (Αύtόftι σ. 403 · 436.) 
Άγιβασιλιάτικα κάλαντα τ'i]ς Θράκης. (Αύτόftι σ. 442-446} 
Δημοτικά τραγούδια ΘριJκης. (Έλληνlς ετ. ΗΌσ. 82- 84.) 
Td τοπωνύμια της 'Αττικής. (Ά-8-ηνάς τόμ. 40 σ. 117 -160.) 
'Επιστολiι Παύλου Νεστ;ερΟΟφ πρΟς τοUς κατοίκους της Σύρου. ('Ελλη

νικό: τόμ. 1 σ. 138 -ι43.). 
Σιδέe.η. Γιάννη. Ό '~λέξανδρος Ρίζος Ραγκαβi]ς. ('Αναγέννηση χρονιό: Β'. 3ι8- 326.) 
.Σκαλισιάνοv Χαeαλ. Σύγχρονος γε\•ικη διδακτική. 'Εν Ά-8-ήναις 1928 Σελ. 126. 
.2κένδεeη Κ. 'Ισtορία της ιiρχαίας καl συγχρόνου Μοσχοπόλεως έ:κδ. Β'. 'Εν Ά6ή

ναις 1928 Σελ. 135. 
[Ζκοeδέλη Βλ.] τα πρακτικό: της σχολης Στενημάχου -1851 Σεπτεμβρίου 1. (Θρακικό. 

τόμ. ι σ. 350. 356.) 
Σοvμελίδοv r. •Ακριτικό: .cϊ-σματα. ('Α.ρχεϊον Πόντου τόμ. 1 σ. 47 -96.) 
Σπηλιωτοπούλοv Άνt". Ή δημώδης ποίησις τών βαλκανικών λαών καl ή συγγένεια 

αύτη ς πρΟς την Έλληνική\'. (Ή Διάλεξις Ετ. Α'. σ. 106 -125.) 
:Ζταμούλη ΌΑναστ. Τοπωνυμικό Θράκης. (Θρακικό:. τόμ. ι σ. 395- 402.) 
.Σταveοπούλοv Γ. Ή Κύπρος καί ή δημοτική ποίησις. (Παντογνώστης δτ. Ε'. σ. 44-

46, 60. 62.) 
.Στεφανίδοv Μιχ. Δημώδη φυσιογνωστικά. (Λαογραφία 9 σ. 44ι- 449.) 

Φυσιογνωστική Μu-8-ολογία. ( Ήμερολόγιοy τi'jς μεγάλης 'Ελλάδος 

1928 σ. 331-337.) 
Σvκovτeij Ι. "Ημείς καi οί Άρχαίοι. 'Εν Ά-8-ήναις 1928 Σελ. 268. 
.Σώκοv Νικ. Γ. "Η μνήμη καί f1 καταστροφή τi'jς διανοίας διό: της μνημονικfις έργασ(ας. 

(Έρμης ~,. Θ'. σ. 3-4, 20-21, 36-37, 50- 51.) 
.Σωτηeίοv r. Τό ένδυμα τ& ν κληρικών Επl Τουρκοκρατίας. (Φοιτητικόν Ήμερολόγιον 

·Τάση Κ. 

Τασούλη Ι. 

Τατάκη Β. 

ftoς Β'. (1928) σ. 37- 39.) 
ΛεξικΟν Έλληνοαλβαyικόν. Έν Ά-8-ήναις 1928. Σελ. 272. 
Κατάλογος τό>Υ Έλλη νικών νομισμάτων &.rι::Ο Κυβε{Ινήτου μέχρι σήμε· 

ρον. (Δελτ. Ίστορ. Έfl·νολ. Έταιρ. (νέα σειρΟ.) (τόμ. 1 σ. 41- 51.) 
Γύρω άπΟ μια Βυζαντινt) έλεγεία. (<ΕλληνικΟ. γράμματα τόμ. Β'. 
σ. 450- 452.) · 

Τζαρτζάνοv '.Αχιλλ. ΝεοελληΥικfι σύνταξις fιτοι σuγτακτι~Ον της νέας Έλληνικης γλώσ

σης (δημοτικ"fjς καi κοινijς δμιλουμένης.) 'Εν 'Α{}ήναις 1928 .Σελ. 34.3+ιε'. 
Τζιάτζιοv Εύ. Τραγούδια τών .Σαρακατσαναίων. 'Εν Ά-&ήναις 1928. ('Ι11τορικ1] καi. λαο

γραφικ>] βιβλιοQήκη άρ. 4 Σελ. 112+η'.) 
Τιμο{J.έοv iπισκόπ. Ίοeδάνοv. Ή Παναγία τοϊί Σινά.(ΠάΗαινος τόμ. Κ'. σ. 567- 570.) 
Τοvλιάτοv Δ. Ή διώρυξ τοίi .Σοuεζ δια μέσου τών αίώνων. (Παρfiενι:Οv Et. Α' 

σ. 184 · 186.) 
Τeιανταφυλλίδοv Μ. <Η γε\'ικi) τών ύποκοριστιχών σε - άκι καl τΟ νέοελληνικΟ κλιτικΟ 

σύστημα. (Βυζαντινό: και ΝεοελληνιΧd Χρονικα τόμ. 5 σ. 273- 306.) 
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Τeοιaνταφvλλίδοv Μ. Ό τονισμΟς τfjς γενικfις τ&ν προπαροξυτόνων άρσενικών σΕ - ος 
καl ούδετέρων σέ -ο: (ΑUτόftι σ. 307- 322.) 

Τσαβέα '!ifκη. Άρχαίαι καi νεώτεραι πόλεις έν 'Ι{)άκu. (Ήμερολόγιον Ί-&άκης 1928 
σ. 151-155.) 

Τωμαδάκι Ν. Κρητικά λαογραφικά. (ΠεριοδικΟν ΔελτLον Βιβλιοftήκης Κρητικοϋ Φιλο

,,ογικοiί Συλλόγου Κρ_1]της Ετ. ΑΌ σ. 31- 48.) 
ΤΟ Χρυσόβουλλον τών Κομνηνών. {ΑUτόiJ"ι σ. 65- 85.) 

Φaλrάίi"ς Κ. Οί πλανόδιοι Ήπειρώται τεχνίται καi ή Εftνική μας ύπό-θεσις. 'Εν ΆΟήναις 

1928 Σελ. 31. 
Ποίοι άγνοοϋν τΟν Α[τωλΟ Κοσμά. ("Ελληνικα γράμματα τόμ. Β'. 

Φaeμaκiδov Ξενοφ. Κυπριακαl έπφδαί. (Λαογραφία 9_ σ. 609. 612.) 
Φιλαδελφέως ~ Αλεξ. Νικόπολις. ΆfΗjναι 1928 .Σελ. 48. 

Φιλήντα lYI. 'Από τή γλώσσα τfjς Θράκης. (ΘρακικΟ. τόμ. 1 σ. 221- 223.) 

Φοveίκη Π. Παρατηρήσεις είς τα τοπωνυμικΟ. τών Χρονικώy τοiί Μορέως- Μάνη -
(Ά~ηνaς τόμ. 40 σ. 26- 59.) 
τα καλαμαροχτάποδα. ("Ελληνικό:. γράμματα το μ. Β'. σ. 9- 13, 8ι- 83.) 
Γάμοι καl γαμήλια σύμβολα παριl τοίς Άλβανοφώνοις της .Σαλαμίνος . 
(Λαογραφiα 9 σ. 507- 563.) 
σ. 427- 429.) 

Φτιaeii Γ: Η. 'Ηλίας Μηνιάτης 1669 c 1714. ('ΕλληνικΟ. γράμματα τόμ. Γ'. σ. 353. 60.) 

Φωκfi Δημητelοv. "Αστιγξ. (Πολιτική 'Επι-8-εώρησις Ετ. 1. σ. 263- 273.) 

Χαλιόeη Ν. 'Η μονiι τοίi Προφfμου ΉλιοU ή έκτισμένη έν τφ όμωνύμφ βουνψ της 

νήσου 'Ύδρας. 'Εν Πειραιεί 1928 . .Σελ. 68. 
Χaeιτωνίδοv Χαeίτωνος. ·Διορ-6-ωτικό. είς- τοUς Αtσωπείους μύ6-ους σελ. 3ι. (Ίδιαίτερον 

ιiπόσπασμα έκ τfις έπισtημονικfις 'Επετηρίδας τfις Φιλοσ. Σχολης τοίi 

Πανεπισtημίου Θεσσαλονίκης τόμ. 1 (ι928). 
Σύμμικtα κριιικά. (Έπιστημονικη Έπεtηρ1ς της Φιλοσ. .Σχολfις τοίi 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ι (ι928) σ, 35 -111.) 
Χατζηπαναγιώτοv Δ. Χαλβασάββατο. (Θρακικιi τόμ."l Σελ. 197 καί 198.) 

Θρακιώτικα !Χσματα καi τραγούδια. (Αύτό6-ι σ. 205 καί 206.) 
Χατζιδάκη Ίωσ. Ή _ίστορία τijς νήσου Μήλου. 1Εν Ά{}ήναις 1927 .Σελ. 369+δ'. 

Χατζιδάκι r. Αί τοπωνυμίαι τοϋ χωρίου Μίιρi}ιο. (ΠεριοδικΟν Δελτίον Βιβλιοflήκης 

Κρητικοϋ Φιλολογικοϋ .Συλλόγου Κρήτης έτ. Α' σ. 3 • 7.) 
Γλωσσικό. καi ίσtορικό.- .Σαμάρι~γαμματίζω-ομαι, φιλέλλην. ('ΑΟη

νιiς τόμ. ~Ο σ. 11- 19.) 
Ψάλτη Νικήτα. Λεσβιακή λαογραφία. ToU τσ"ιρέλλι. (Λεσβιακό: φύλλα χρο"\•ιΟ. Α'. 

σ. 78-89.) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

~λεξaνδelδοv Ήλ. «Πρόεδρος~ ~ΤΟν τόπον έπέχων~. (Όρ6-οδοξία έτ. Γ' σ. 74-79, 
226-230, 285-291, 396-397.) 

'.Α:γδeεάδοv r. <Ο άκά&ιστος ϋμνος καl αί τρείς πρώτμι πολιορκίαι της Κωνσταντι· 

νοuπόλεως. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ.12 σ. 74-77, 85-91.) 
~ντωνιάδοv Β. Άν-8-ρωπολογικά έκ τijς Καινfις Δια6ήκής. (Όρftοδοξία έτ. Γ'. σ. 38·43.) 

ΈξηγητικΟν σημε.ίωμα .. (ΑUτό6ι σ. 3ι7 -320.) 
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Έπίτομος Εκκλησιαστική Ίστορία. ('Α'Ιιάπλασις τόμ. ΜΑ'. σ. 7 ·13, 
26-28, 42-44,61-63,83-85, 98-100102-104, 117-119, 131-132, 
155 - 156, 176- 179, 198- 201, 2il- 212, 242 - 244, 259 - 261, 275- 276, 
285 - 288, 301- 303, 317-321, 333- 336, 350 - 352, 365 -368, 385- 387, 
•-w~«3-«,~-e,~-«&4®-H,U1-H~~-e~ 
509-512, 529- 532, 541 - 54.5, 560- 564, 573-576, 592- 595, 645- 649, 
664-667,685-688,723-726, 753-756.) 
Σ.ελίδες εκ της "Ιστορίας τής Έκκλησίας της 'Ελλάδος. (Αίιτόθι σ. 119-
121, 131-132, 155-156, 176-178, 198-202, 211, 212, 242-245, 259-260, 
275- 276.) 
ΤΟ πρωτείον τοϋ έπισκόπου Ρώμης. ('Ανάπλασις τόμ. ΜΑ'. σ. 241-242, 
257-258, 273- 274.) 
Σιναϊτικά. (Ν. ΣιΟΟν τόμ. 28 σ. 58-61, 635- 637.) 
Τα Χριστούγεννα και Θεοφάνια Ο:λλοtε έν Αίγύπη:ρ. (Πάνταινος τόμ. Κ'. 

σ. 22- 24.) 
Βαφεlδοv Φιλαeετ. Μητeοπ. Διδυμοτείχου. Έκκλησιαστικfι 'Ιστορία τόμ. Γ'. Μέρ. Β', 

ΆπΟ τών άρχών του· ΙΗ'. αίώνος (t 700) μέχρι τών ή μερών ήμών 

(1908.) 'Εν 'Αλεξανδρεί~ 1928 Σελ, 863+κστ·. 
Γ- Σ, Κατάλογος τών έπαρχιι'Ον τοϋ Πατριαρχείου Καιν/πόλεως κατU. τΟν 

ΙΖ'. αtώνα. (Όρδοδοξία ~τ. Γ' σ. 231- 237.) 
Γαί'τιivου Γεωer· Λόγοί καi μελέται. Έν 'Α{t/ιναις 1928 Σελ. 78. 
Γεvvaδίοv ~λιοvπόλεως. Συμβολη εLς τι)ν ίσιορίαν της έκκλησίας τοϋ Μαυροβουνίου. 

(Όρi!οδοξία έτ. Γ'. σ. 238- 242.) ' 
Γεeμ.αvοiί μητeοπολlτοv 2άeδεωv καl. Πισιδίaς. Ίστορικι) μελέτη περί της Εκκλησίας 

τών Σάρδεων καί τών έπισκόπων αUτης. (Όρ-&οδοξία Ετ. Γ'. σ. 159-1 '13, 
217-225, 2Η- 28!, 305-317,356- 369.) 

Δεληyιά,ινη Γ. Καλλινίκου Γ' Πατριάρχου ΚΠ. έπιστολαl καi άλλά έγγραφα. (Θεολο
γία τόμ. 6 σ. 6 ι. 64, 162 -165.) 

Δημητeίοv Χevσοστόμοv , Λeχίμ. 'Α:τά\·τησις είς την U:τΟ τοU Σεβ. Μητροπολίτου 
ΠαραμυfΗας καί Πάργας κ. Ά&ηναγόρα γενομένη ν Επi τοϋ συγγράμ

ματος οί έξωκατάκοιλοι άρχοντες της έν Κωνfπόλει μεγάλης τοίί Χρι

στοίί -•Εκκλησίας έν Άfiήναις 1927 κριτικήν. ΈνΆ&ήναις 1928 Σελ. 20. 
Κρίσεις Επί τοίί 1tεσμοίι τών Συγκέλλων. 'Εν Ά{)ήναις 1928 Σελ. 30. 

ΔιοVvσιάτοv Χevσοστόμ. "Ερμηνευτικά. (Θεολογία τόμ. 6 σ. 36 · 43.) 
Δvοβοvνιώτοv Κ. Αί ανέκδοτοι κατηχήσεις τοϋ Μητροπολί'tοu Ά&ηνών Μιχα-fιλ 'Ακο

μινάτου. ('Ακαδημίας Ά{)ηνΟΟν Πρακτικά τοϋ έτους 1928 τόμ. 3 τεϋχ. 4 
σ. 296- 315.) 

Ζώτοv Άλεξάvδeοv Έnισκ. Τeαχεlaς. Ή ίστορία της Άρ_μενικης έκκλησίας. (Όρfiο

δοξία ι:τ. Γ'. σ. 85-90, 132-138.) 

Θέμελη άeχιeπ. 'Ioeδάvov. Αί γυναίκες τής αγίας γραφης. (ΈκκλησιαστικΟς Φάρος τόμ. 

27 σ. 5i- 68 και 207- 224.) 

• • 

• 

Πώς έβλεπεν ό μέγας Κωνσταντίνος τοUς άγίους τόπους. (Ν. Σι ων 

τόμ. 23 σ. 3-26 και 65-82.) 
Ή αύ-&εντικότης τοίι Γολγο-θα καί τοU πανσ,γίου τάφου. (ΑVτόDι σ.12θ-

144, 193-209, και 256- 273.) 
CO ναός της αναστάσεως έπl μεγάλου Κωνσταντίνου. (Αότό'θι σ. 338-
345,402-419,449-405, 513-529.) 

j 
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Θέμελη 4eχιεπ, Ίορδάνου. 'Η εύρεσις τoiJ ΣταυροU. (Αύtόftι σ. 578-593.) 
Κακοyιάvνy Άeσ. cH βασίλισσα τoiJ Σαββά. (ΈκκλησιαστικΟς Φάρος τόμ. 27 σ. 98-113.) 

,. " » Ήμερολογιακά. ('Ανάπλασις έτ. ΜΑ'. σ. 36-37, 49. 51, 76. 77, 125·126, 
140- 141, 184 -186.) 

Σημείωμα περί τών άρχων τοϋ έκχριστιανισμοϋ τfίς Αί{}-ιοπiας. (Πάν
ταινος τόμ. κ·. σ. 545- 548, 565-567, 595- 598.) 

Κaλλινlκοv Κωvσr. Είσαγωγη είς τΟν ίερόν Ψαλτηρα. ('Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 27 
σ. 69 - 97, 145 -184.) 

Καλλίστου Άeχιμaνδρlτοv, Οί ιiγιοι τόποι ύπό τiιν κυριαρχίαν τών Σουλτάνων "tης 
Κωνσταντινουπόλεως. (Ν. Σιών τόμ. 23 σ. 49-57 καί 107 -113.) 
Οί άγώνες τών πατριαρχών καl της άδελφότητος κατά τΟν 111' καί ΙΖ' 
αίώνα. (1.>-vτόi!, σ.170 -179, 210-225, 291-313, 346-356, 420-436, 546-
564 καi 611-628.) 

ΚαeπαΙJ.ίοv Έμμ. Άe,tιμ. Έκκλησιαστικαi σχέσεις ~Ελλήνων καί Βουλγάρων κατά τiιν 
Βuζαντινfιν έποχήν. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 12 σ. 180-185, 213-223.) 

Κα.στα'Ρίi Θεοδ. ·~λλήνων ~ατέρ~~ της έκκλ~σίας έκλεκταl περικοπαί έκδιδόμεναι μετό. 
εισαγωγικων και ερμηνευτικων σημειώσεων καi πινάκων πρός εϋρεσιν 

διαφόρων fiεμάτων. 'Εν Πειραιεί 1928 Σελ. 280+η'. 
Κοvιδάeη Γεeaσlμοv. Ό fiεσμΟς καi. ό καταρτισμΟς τfις συνόδου της αύτοκεφάλου 

έκκλησίας της 'Ελλάδος. (Ν. Σιci:ιν τόμ. 23 σ. 627-634.) 
Koveίλa Εilλογίου. Άλέξανδρος ό Λυκοϋργος. (Θεολογία τόμ. 6 σελ. 65 -80.) 
Ααμπeινίδοv Kvelλλov. Αί προσηλυτιστικαί ένέργειαι τών κα{}ολικών έν • ΑβησσυνίQ:. 

(Γρηγόρως ό Παλαμάς τόμ. 1~ σ. 160-173, 232- 243.) 
Ααvριώτοv Zπve. 'Έγγραφα περί της Σκήτης τοίί τιμίου Προδρόμου Μ. Λαύρας άγίου 

"Οροuς. (Θεολογία τόμ. 6 σ. 44-60, 142 -161.) 
Άλφαβηταλφάβητος Μελετίου τοϋ όμολογητοϋ. 'Εν άγίφ "Ορει 
1928 Σελ. 640. 

Αούβαρι Ν. Ή fiρησκεία ciπO ciξιολογικfjς dπόψεως. ('Εν 'Α1tήναις) 1928 Σελ. 18. 
Νίτσε ό προφήτης μιιiς νέας {)-ρησκείας. 'Αθήναι 1928 Σελ. 72. 
Ή -&ρησκεία τοϋ Βάγνερ. • Αfliϊναι 1928 Σελ. 80. 

.Μαζαeάκη Γερασίμου. Συμβολη είς τi]ν ίστορίαν τής έν Αίγύπτφ όρfiοδόξοu έκκλη
σίας. ('Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 27 σ. 9. 53, 185 Μ 206.) 

Ματ1Jοπούλοv Εύσεβ. 'Ερμηνεία είς τi}ν πρΟς Ρωμαίους Επιστολfιν τού 'Αποστόλου 
Παύλου. Άδijνα. 1928 Σελ. 319. 

Μιχαηλίδοv Εύrενlοv. Ή έκκλησία τοϋ Εύαγγελισμοϋ έν 'Αλεξανδρείιι. ('Εκκλησιαστι
κός Φάρος τόμ. 27 σ. 114-430.) 
Χρονικά Εύτυχίου 'Αλεξανδρείας, (Αύτό-&ι σ. 131 Μ 134 καί 273- 277.) 
"Ιμπν ΜπατοiJtα. (1302-1378 μ. Χ.) (Αότόδ, σ. 136 -138.) 
Δημήτριος Μοσχονάς. (ΑιJτό&ι σ. 278 Μ 280.) 
Άλη πασσά ΜοΠάραν. (Αύτόitι σ. 281. 282.) 

Μόσχου Θεοδ. "Ο ΣιωνισμΟς Uπό 'Έλληνος Χριστιανοίί Σιωνιστοiι. 'Ε 'Α ' 
1928 Σελ. ν δήνα~ 

Μπαλάνο~ Δημ. Πώς παρηγοροUν τοiις πενfl-οϋντας οί πατέρες τijς έκκλησίας. 'Αitfί
νω 1928 Σελ. 32, 

Μneατσιώτοv Παν. Αί ψδ~ί τώv ciναβαfl-μών τοϋ Ψαλτηρίου. Είσαγωγη καl •Ερμη
νεία μετά παραφράσεως. 'Εν Ά-&ήναις 1928 Σελ. 12·7. 
Ή κοινωνιολογικη σημασία τijς Παλ:αιάς Διαitήκης. (Θεολογία τόμ. 6 
σ. 21-35,130-141.) 
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-Μπeατσιώτοv Παν. 'Η μετάφρασις τ&ν ό'. ·π σπουδαιότης αύτfΊς διά τήν έπιστήμην 
" καi μάλιστα την 'Ελληνικήν. ('Εκκλησία δτ. Cϊ', σ. 145 -147~) 

Νι-κολάου Μητeοπολίτου • Ερμουπόλεως. 'Η Θεία λατρεία. (Πάνταινος τόμ. Κ' ι σ. 39 · 42, 
49- 52, 73-76, 89- 92, 105 -108, 121-123, 137-139, 153_ -155, 169-

J~]~-U~~-D.~--.m-B) 
flαπαδοποVλου Λ. Α. Λειτουργικοi Οροι. ('ΑtΊηνciς τόμ. 40 σ. 60 · 87.) 
flαπαδοπούλοv Χρ-υσοστ. 'Αρχιεπ. 'Α-θηνών. 'Η κοινωνιολογικfι σημασία τής Παλαιάς 

Διαfiήκης. 'Εν Ά'fiήναις 1928 Σελ. 29. 
'Αποκατάστασις της όρ'fi'οδόξου έγ.κλησίας l{ίοπρου κατά τΟν ις' αΙώνα. 
(Θεολογία τόμ. 6 σελ. 5- 20.) 
Κατάστασις τfις όρftοδόξου έκκλησίας Κύπρου κατι:'ι τΟν ιζ'. αίώνα. 
(ΑύτόΟι σ. 97- 129.) 
'Η έκκλησία 'ΑD-ην&ν. 'Ε\' 'Α{)ήναις 1928 Σελ. 116. ('Αναδημοσιεύεται 
μετά τινων προσflηκ&ν έκτης Μεγάλης Έλληνικiίς Έγκυκλοπαιδείας 
τόμ. 2 σ. 177- 189.) 
·π φύσις της έκκλησίας. (ΧριστιανικΟν ήμερολόγιον 1928 σ. 186 -197.) 
Φίιοις καl χαρακτηρ της Ούνίας. ('Α\·άπλασις έτ. ΜΑ' σ. 113·116, 
129- 1~1, 149- 155, 169 -176, 193-197, 212- 226.) 

Παπαμιχαf]λ Γe. 'Απολογητική τείίχος πρώτον. 'Εν Ά\'tήναις 1928 Σελ. 206. 
Πολάκη Παe#εvlov. 'Αλέξανδρος Λυκοίiργος δ.ρχιεπίσκοπος Σύρου καi Τήνου. (Ν. Σιών 

τόμ. 23 σ. 41- 48 καi 114- 120.) 
.Σακελλαelοv 'Aer- Πρέπει να διδάσκεται ή παλαιό. Διαflήκη i 'Εν 'Αθήναις 1928 

Σελ. 122. 
2ιδεeίδον Ξεvοφ. Μιχαi]λ_ Ψελλοϋ λόγος έπί τψ έν Βλαχέρναις γεγονότι f.tαύματι. 'Εν 

Κωνσταντη•ουπόλει 1928 Σελ. 24. 
Τιμοθ-έοv 'Επισκ, 'Ιοeδάvου. ΤΟ τίμιον ξύλον. (Πάνταινος τόμ. Κ'. σ. 161 -16!, 

3ο5- 356.) 
Τeεμπέλα Παvαγ. 'Ο χιλιασμός. 'Αναίρεσις τών 'Αντιχρίστων διδασκαλιών τών χιλια

στών. Έν 'Α6ήναις 1928 Σελ. 80. 
'Ομιλητικ1) fι &ε<)) ρ ία τοίi κηι.,ιύγματος. 'Αθηναι 1928 Σελ. 23S+fl'. 

• 'Ιησοϋς ό ιlπΟ Ναζαρέτ. 'Εν Ά6-ήναις 1928 Σελ. 265+η'-
Φιλιππlδοv 'Ιωάv,0v. ·π περi μεταγραφών \'tεωρία τοίi Franz \Vutz. (Ν. Σιων τόμ. 23 

σ. 27-43, 83- 106, 145-169, 226-243, 355-370, 385- 401, 465-472, 

565- 567.) 
Φωκvλlδοv 'Ιωάη•οv. Τό Σενατόριον. (Ν. Σιων τόμ. 23 σ. 257- 263, 321-337, 437 • 

444, 473- 482, 530-545, 59!- 610.) ' ' 
'Ολίγα καt περl της Σινα'ίτικijς χερσον{ισοu. ('Εκκλησιαστικος Φαρος 
τόμ. 27 σ.225-247.) . 

ΊΈΧΝΗ 

'Αδαμα'J'τίοv 'Αδ. 'Η Χριστιανικt) Βασιλικ1) καL ό Βυζαντινός τροίίλλο.;. (ΠαρΟeΗΟ\• 
ετ. Α'. σ. 9 - 11.) 

'AνfJ.lμov Μαeωvείας. 'Ανάγλυφο ν τoii 'Αρχιστρατήγου :Μιχα{ιλ. (Θρακικά τόμ. 1 

σ. 363 - 364 .) 
'Avωttύμov. "Ο ζωγράφος Δ. Πελεκάσης καl τό ίiργον του. (ΆΟηναι) 1928 Σελ. 9 

(Μετό. :::0 είκόνων.) 
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.Ασrεeιdδοv 'Α. Τό σπίτι τοϋ Σφάρτς στ' 'Αμπελάκια. 'Α{Ηjναι 1928 Σελ. 22 (Με·rι:l 
· 21 είκόνων έκτός κειμένου.) 

Δέψvεe Μι χ.''" Ή δευτέρα παρουσία, τοιχογραφίαι της έν :Σ:κύρφ διαλελυμένης μονfις 
τοίί άγίοu Δημητρίου. (Ημερολόγιον της μεγάλης Έλλάδοι; 1928 
σ. 489- 50].) 

Zωredφov Πα,τελij. Μία πρωτότυπος καt σπανία είκων τής Θεοτόκου. (' ΕitνικΟς 
Kijρuξ τόμ. 14 άρ. 5. σ. 22.) 
Μυσ~ράς. Τεχνικη καί αίσf}ητική dνάλυσις τών τοιχογραφιών "tών 
ναών α\!tοϋ. (Μηνιαία είκονογραφημένη '.ι)..τλαντiς ΆπQtλίου 1928 
σ. 20- 22.) 

Ξvγyοπούλοv 'Avδe. Τό τέμπλον τfις άγίας Παρασκευης Εν Χαλκίδι. (Δελτ. ΧQιστ. 
'Αρχαισλ. Έτα,ρ. Περίσδ. Β', σ. 67 -73.) 

Όeλά-vδοv 'Av. Παλαιοχριστιανικαl βασιλικαl τijς Λέσβου. ('Ακαδημίας • Α6-ηνών πρα
κτικι'.t τοϋ έτους 1928 τόμ. 3 τευχ. 4 σ. 322 - 330.) 
ΤΟ βαπτιστήριον της Κώ. (Αύτό-&ι σ. 441-444.) 
Td σαράγια της βασιλοπούλας του Μυστρι'i. (Φοιτητικόν "ΗμεQολόγιον 
ετ. Β'. (1928) σ. 105 -109.) _ 

Papadopoulos Jean. Les palais et Ies eglises des Blachernes. Athenes 1928 ρ. 186. 
ΠαπαδοπούλQv Ι, 'Επιτύμβιος στ;ήλη εύρε6είσα έν Σωσf}ενίφ τοϋ Βοσπόρου. (Θρακικό. 

τόμ, ι σ. 20- 25.) 
Πόταρη Π. Πίιλη του άγίου Ά&ανασίου. {Δελτ. Ίστορ. 'Εitνολ. Έταιρ. (\·έα σειριi) 

τόμ. I σ. 115.) · 
.Σ'ταvροπούλοv Γ. ~Η Έλληνικη τέχνη κατό: τόν 16ον καl 17ον αίώνα. (Παντογνώστης 

ετ. Ε', σ. 13-14, 29- 31.) 
2ωτηelοv Γ. Ή Χριστιανικ1) κατακόμβη τfjς νήσου Μήλου. ('Ακαδημίας 'Αflηνών 

Πρακτικό. τοϋ έτους 1928 τόμ. 3 τεUχ. 1 σ. 33- 46.) 
'Ανάγλuφον άγίου Γεωργίου εξ Ήρακλείας τijς Προποντίδας. (Θρα
κιχ.d-τόμ, 1 σ. 33-37.) 

Άνασκαφαi Νέας 'Αγχιάλου. (ΠρακτικΟ. τ;ί')ς έν Ά-6-ήναις Άρχαιολογι
κijς Έτωρείας 1927 · 1928. σ. 44- 50.) 
Τό Β'. ΒυζανηνολογικΟν συ\·έδριον του Βελιγραδίου. (~Ημερολόγιον 
τijς μεγάλης 'Ελλάδος 1928 σ. 79 - 96.) 
Ή Βυζαντινi] ζωγραφικfι τοϋ 14ου αίώνος έν Έλλάδι. (Ελληνικό. τόμ. 1. 
σ. 113 -117.) 

Φαλτάϊτς Κ. Οί πλανόδιοι τεχνίτες στην <Ελλάδα. - Οί χρυσικοί. ('Ελληνικό. γράμ
ματα τόμ. ΓΌ σ. 8 -13.) 
Καποτάδες, τερζfιδες καΙ.- καζάζηδες. (Αίιτόθι σ. 68-72.) 
Λατόμοι, ταλιαδόροι-βαγενάδες. (Αίιτό'Ο'ι σ, 181-184.) 

Φιλαδελφέως Άλεξ. Νικόπολις- Συνοπτικi] περιγραφή τών άνασκαφών (1913 -1927) 
τ;ών μνημείων καi ερειπίων της-Ά&ijναι 1928 Σελ. 48. 

Χατζημιχάλη 'Αyyελικifς. Έλληνικη λα'ίκl) τέχνη. Σάμος-τό άπλό Σαμιώτικο σπίτι. 
(<Ελληνικό: γράμματ;α τόμ. ΓΌ σ. 86- 94.) 
Φορεσιf:ς- ξυλογλυπτική. (Αύτό-6-ι σ. 130-142.) 

ΕΠΕΤΗΡJΣ ΕΓΑJΡΕΙΑΣ 8ΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, ετος Ε', 27 
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'Ηπειρωτικa Χρονικa τόμ. 3. (192R). 

-Μητρ()πολίτου 'Ιωαννίνων Σ πυρίδων.ος, Προλεγόμενα σελ. α'-δ'.
Μ η τ ρ 0 π 0 λ ί τ ο υ Π α ρ α μ υ -& ία ς κ α i Π ά ρ γ α ς Ά-& η ν α γ ό ρ α, Ή έκκλησία 
των 'Ιωα,'νίνων σελ. 3-49.- Ε\Jλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, Βιβλιογρα· 
φ ία 'Ηπείρου καl 'Αλβανίας σελ. 50-102.-- Π ε·ρ. Β ι ζ ο-υ κ ί δ ο υ, ~Ετέρα συμβολη ι::ίς 
την 'Ηπειρωτικην ίστορίαν : Ν ικόπολις- Πρέβεζα σελ. 117 - 159.- 8. Β. Σ ι δ ε ρ ί δ ο υ, 
~Η 'Ηπειρώτις οtκογένεια Ρερi:: σελ. 160 - 168.- Δ. Μ .. Σ ά ρ ρ ο υ, Μαξίμου ίερομονά
χου τοϋ Πελοποννησίου λόγος στηλιτευτικός κατα Διονυσίοu- τοίί Σκυλλοσόφου καί τών 
συναποστησάντων αύτtρ είς 'Ιωάννινα έν ετει 1611 μετά σχετικfις είσαγωγfjς σελ.169-
210. _ 'Ιωάννου Φ ι λ ί τ η, -Ή οίκογένεια Κρεμμύδη η Κρομμυδa σελ. 211-
219. - Δ. Μ. Σ ά ρ ρ ο υ, Περ\. τοϋ Ά{tανασίου Ψαλίδα καί της Γεωγραφίας ωJtοϋ 
σελ. 219. -'Α ρ. Ζ ά χ ο υ, Βu'ζανtινΟν έν 'Ηπείρφ βημόftuρον σελ. 220- 222.- Δ. Γ. 
Κ α μ π 0 ύ ρ ο γ λ ο υ, Τινά περl Κυριάκου τοϋ 'Αγκωνιέως σελ. 223- 224.- Π ε ρ. Κ. 
Ε ι ζ 0 υ κ ί δ ο υ, Ποικίλα σημειό)ματα σελ. 233-237.- Ξ. Α. Σ ι δ ε ρ ί δ ο υ, Κορτή· 
σιος ό Βρω•aς ό 'Ηπειρώτης σελ. 249- 271. -- Ά ρ. Β ρ έ κ ο ο η, CH σuνftήκη τfις 21 
Μαρτίου 1800 καi τιi προνόμια τ&ν 'Ηπειρωτικών πόλεων Πρεβέζης, Πάργας, Βονίτσης 
καl Βοu'fl'ρωτοϋ σελ. 272- 294:.- Ά ρ. Ζ ά χ ο υ, Άρχιτεκτονικιi σημε-ιώματα: 'Ιωάννινα 
σελ.295-306.-Μητροπ. Γόρτυνος καi. Μεγαλοπόλεως Πολυκάρπου 
Σ υ ν ο δ ι ν ο ϋ, 'Ηλίας (Γεωργιάδης) καl Άρσένιος σελ. 307- 309. - Π. Π. Άρα
β α ν τ ι ν ο ii, Δημώδη fιπειρωτικα ~σ μα τα σελ. 225 · 232~- Χ ρ. Σ ούλη, Τά «Μποu
κουρέικΦJ τ&ν Τζουμέρκων, ητοι περί της συν6ηματικf)ς γλώσσης τών Ραφτάδων, τών 
Σχωρετσάνων τ&ν Τζουμέρκων σελ. 310- 320.- Κ Σ τ ε ρ·γ ι· οπού λ ο υ, Περί τών 
τοπωνυμίων τi]ς ~·οτιοδυτικfιζ 'Ηπείρου σελ. 32l-3βl. 'Έκ6εσις περί τού κατα τΟ Ετος 
1927 προκηρυχΟέντος ύπΟ τών « 'Ηπειρωτικών Χροηκών » γλωσσικού διαγωνισμού 
σελ. 332-340.- Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ία: Π. Κ. Β ι ζ ο υ κ ί.δ ο υ, Κ. Χ. Σκενδέρη, Ίστο
ρία της άρχαίας καi συγχρόνου Μοσχωτόλεως σελ. 243 - 24~- -.Ν ε-κ-ρ ο λ ο γ ία: Λ. Βύρ
χνερος σελ. 238. 242.- Πίναξ τών Ονομάτων τοϊi τρίτου τόμου σελ.· 345 · 350. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Έerασίαι τijς Έφο(!είας Βvζαντι-vών &eχαιοτήτων καi τijς Διεv-8-ύνσεως τοiί Βvζαν

τινοiί Movσεlov. 

1. '8ν Nέtt Άyzιά.λψ (Sπou ~κειτο ~ ά:ρχ«ία. Πόρα.σοι; κα.τ« τ~ν περιοχ-fιν των 

ΧριστιιχνικWν Φθιωτίδων Θ-ηgων) έν-ηργ~θησιχν κα.l έrpέτοι;: ύπΟ 't'OV κ. 

Σωτηρίου ά:ν«σχ.ιχψο:l πρ.Οι; προσδιορισμ.Ον των προσόψεων τijι: &νεuρεθείσηι; κο:τ!% τli 

προηγούμενο: ~τη ( 1925 -1927) μ.εγrl.λ-r1 ι; με•« ΒιχπτιστΎΊ?ίου κα.l Σκευοrpuλα:κίου 

Χριστια.νικijι; Βα:σιλιχ'ijι;: τοU Ε' μ.. Χ. α.iώνος, &ι; έμ.ψοcίνετα:ι χα.t έκ τοV πλ~θοuι; των 

&νεupεθέντων γλυπτWν &ρχιτεχτονιχWν κα:ί διο:κοσ(J.ητιχWν μελών, &τινα. δύνοcντιχι, διιΧ 

τΟν ρυθμ.όν των, ν' ά.να.χ_θωσιν ε!.ι;: τ-fιν έποχ-fιν τιχότ-ην ι. 

ΔuτικWι; τοU Αίθρ(οu τοV NzoV ά.νευρέθ-ησα.ν θεμ.έλιοc Π ρ οπό λ ο υ, ~τοι στοiΧς 

σχΎjμ.α:τιζομ.iνης δι« χuλινδρικWν κιόνων. Ή δuτικ~ πλεuρ&: τΤ1ς στοiΧς το:ύτης 

κείτα.ι ύψηλότερον τοΊ:ί διχπέδου τοi::ί νιχοi::ί, βαίνουσα; έπl στενijς όδοi::ί τής πιχλιχιοzρι

σηα:νικής πόλεως, θεμέλι« οίκημ.cί.των τ-ης όποί«ι; ά.νεrpά.ν-ησοcν. Ή είς τΟν νιχΟν κά.θο

δοι; έγίνετο i>ιιi βιχθμίδων έκ rpιχιWν τρα.χιτων μεγά.λων λtθων είλημ.μένων ίξ ά.ρχα.ίων 

κτισι;.ά.των. 

Πλ-fιν τ'ijι; ά.νιχσκα.ψijς τi]ς Χpιστια.νικής τα.ύ•ηι; Βιχσιλικηι;, ~ρξα.το έrpέτοι; κα.t ~ 

εpευνιχ έ τ έ p ο υ Χ ρ t σ 't' ι ΙΧ ν ι Κ ο V νιχ ο 1:ί ά:πέχοV't'Ος μόλις 200 μ.. ά:πQ .τοV πρώτου, 
εvθο: .είχε ν ά.νεuρεθή πρότερον έπιγριχψ-fι τοϊ.ί ά.ρχιερέως ΈλπιδCοu. Άνεσκά.ψη έψέτος 

μόνον τΟ ί ε ρ Ο ν Β η μ. α., ο~τινοι; ά.νεuρέθη Ολόκληρος -~ διά.τιχξιι; {Σύνθρονον, Κιgώ

ριον ά.γ. Τροcπέζηι; και ΣολέΙΧ), είς, μ.οpψ-fιν δλωι; διcί.ψορον των μέχρι τοVδε tερων των 

ποcλοcιοχpιστια:νικων έκκλησιWν (διά.ψοpος λ. χ. διά.τα.ξις το'ϊ.ί έπισχοπιχ.ο'ϊ.ί θρόνου κeι:t 

τWν έκοcτέpωθεν ο:ύτοU κσ:θισμ.cfτων, Ηλειψις τέμπλου κ.&.) διΟ δύνΙΧτ«t έψεξηι; νιi 

χpηι:ημ.εύση ώι; χιχpοcκτηpιστικΟν πσ:ρά.Οειγμα:, Οι' ο{ί θιi ·ήδuνά.μεθΙΧ ν!% έpμ-ηνεύa-ωμ.εν 

τιiι; περιόδοuι; της Οισ:σκεuηι; τοV lεροi::ί Β~μ.ΙΧτοι; κσ:! ν!% πιχpσ:κολοuθ~σωμεν τ-fιν έξέλι

ξιν της λιχτρεία.ς. Ή &νσ:σκιχψ~ της Βσ:σιλικηι; τιχύτης έλπίζομεν Οτι θΧ σuνεχισθ~ ΧΙΧt 
τΟ έπόμ.ενον ~τος. 2 

2. Έτέριχ έpγα.σίο: έγένετο δπΟ τoij κ. Σωτηρ{οu έν r ε ρ 0: κ ί ψ της ΛΙΧκων(ιχι;: 

8που έπ::σκευrl.::rθησοcν τpίΙΧ Βuζ«ντιν&: νσ:Όδριιχ (Τιχξισ:ρχων, Θεοψσ:νεlων ΚΙΧl Προψ. 
'Ηλιού), χοσμούμενα. Οιιi Βuζσ:νη~ων τοιχογροιψιών τη ι; τελεuτα.ίοcς περιόδου. 

3. το Β u ζ IX ν τ ι ν ο ν Μ ο u σ ε ίο ν έπλουτίσθη κσ:'t έψέτος δι' ιiγορΟCι; ά.ξιολό

γων είκόνων ΚΙΧ! διιi γλυπτών ποcλσ:ιοχρισησ:νικων κΙΧί Βuζσ:ντινWν, προερχομ.ένων έκ 

των ά.νσ:σκσ:ψων τοU κ. Κοuρουνιώτου έν' Έλεuσίνι, έγένετο δΕ: κιχί σuσηJμσ:τικ·~ κΙΧτcί.

τΙΧξιι; τών πολιτίμ.ων ά.μψίων αιίιτοϊ:ί. Οί κ. Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ cί. κ η ς κΙΧί 'Α p ι
σ τ ό ψ ρ ω ν έδώρησα.ν τρεϊς προθ·ήκχι; δι' ένΙΧπόθε1'ιν ά:νηκειμένων τqU Μουσείου, 

1 Βλέπε είδήσεcς πεpuσινής Έπε't'Υ)pιδος. 
2 .Βλ. κeι:ί Πpοcκ'ttΚό: η"jς έν Άθijνιχις Άpχα.ιολογικΥjς Έ'tα.φείιχς τοU έτοuς 1927 σ. 44-50. 
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δ yνωστΟς δε δμ.ογεν-~ι; κ. 'Αν τ. Μπενά.χ.ηι; μ.εγά.λτιν όρειχΟCλκινον μ.ετΟC xpu· 
σ't'ά.λλων προ/}~κ:ην διΟ: τΟ: μ.ιχροτεχν~μ.ιχτα. ΚΙΧl έτέρο:ς δύο προ6-ι1χα:ς διιi πολύτψ.οr. 

ύψ:fσμ.οι:τιχ. 'Επλοuτ{σθ·η τέλος τΟ Moucrεtov τοVτο χιχί διΟ: σεtpriς rpωτογρ«ψιων Βυζο.:ν

τινWν μ.ντιμ.είων τΊμ· Ίτιχλία.ς, ο:'ίτινες "fιγοριίσθησιχν UπΟ τον μ.ετο:b&ντο; χο:τιi τΟ θ~ρος 
-πρΟς σποuδήν τών ΒuζΙΧνηνWν μ.νηι-ι-είων τ'ϊjς 'Ιτα.λίο:ς διεuθuντοV τοV Μουσε(ου 

χ. Σωτηρ(οu. 

Έρyσ.σίαι άvασtηλώσεως κai σvνηιeήσεως άeχαlων κal Bvζavτιvώv μνημ~lωv κατά 

τό lτος 1928. 

Ή ί.ιπΊ)ρεσ[οc ά.νο:στηλώσεως ά.ρχοcίωv rινημΔων θρ-η-ιιεi έψέτος -rbν θά.νοcτον τοU 

λοcμ.προίί αύτijς ά.ρzιτεχν!τοu Μ ι χ oc ~λ Γ. Ά γ γ ε λ ι κ ij, έπελθόντοc έχ διχyχε{οu τfι 

2311 Αύyούστου t 928. Ό μ.ετο:στιi~ σrψ.vΟς χα! &λκψος έχ Σά.μ.οu νεcχνίcχι; είχ.εν έπt 

τετρο:ετίιχν ιiσχολ"flθiι 11-ετ~ ζ'ήλοu κcxt ά.ψοσιώσεωι; είς τ~v ά.ν"αισ-.~λωσιν -.iίιv Βuζιχνη-
)ωv !δίιt- !J-Ψη~J-είων κιχ! είχε -.οσοUτον κιχτα:<:rτij κUrιο; τ'ηι; έρycχσίcχι;, &ιs-.ε κcιt μόνος 

- ' Ο'' ' ~.. λθ' " ' ' δ νιΧ ΟιεΙJθύνΊΙ πλεtστιχι; -.ων στερεωσεων. uτω κο:.τα: τu πι:χρε ον ετοι;: ΕVΊjpγησεν 

Άγγελικijι; -.ιΧς χά.τωθι έρyο:.άίcχς: 

ςχ) 'Εν Π ά. ρ ω έστερέωσε τΟ θcιuμ.ά.σιον μ.ιχρμάρινοv κιtiώριον τ'ηι; ιΕκοtτοvτcχπu• 

λιcχνijι;:, 6περ, λόy~ τWv σεισμών, ε1χ.ε σποuδιχίως ά.ποκλείvει τijι; κcιτcικορόφοu, ά.πεt· 
λοUν πτώσιν κcxl κα:τιχστροψ~ν. ΠρΟς θερα:πεlcιν τοtί κcχκοU είχον χιχτ.:Ι, κιχιpοΟς -.οπο

θετηθΊj περl τοΟς κοpμ.οUς των κιόνων σιδηροt διχκτUλιοι ένοόμ.ενοι δι' έλκuστ~ρων 

πρΟς τοUς τοίχοuι;:. Δι<Χ τών έψετεινWν έργιχσιων ά.ηιρέ.θησcχν πά.ντcχ τιΧ ά.πειρόχrιλcχ 

τcxUτcx κιχ! λ(ιχν ΟCrι-ψιtiόλοu ά.ποτελέσμιχτος ~α.τα.σκεur:fσμcχτcχ. ToU κι~ωρίοu διcχλuθέντος, 
' θ , • ' • ' ~'θ • ' "' • 'θ ι κσtτεσχευα.σ η σtεpεον εκ σκυροκονια.f'-ιχτος υποyειον ι-οα.: ρον, εφ ov επιχνετε -ησοtν ο 

χορμοt των κιόνων προσηλωθέντει;: aιa νέων γόμ.ψων. 'Εν -τ~λει -.0 γόψινον ~μ.ισυ τοU 
σψα.:ιρικοtί ούρσ:νίσχου τοU χι6ωρίου ιiντικιχτεστcfθΎJ δι«: σφ.εντlνου τοιοότου, ο8τω ΟΕ 

τΟ κιGώριον, ιiπα.λλιχykν των σ~Οηpων cιUτοtί δεσμ.ων, &νέκτησε τ~ν προτέριχν ιχύτοU 

Οψιν καΙ .:.ύστά.θεια.ν. 

β) 'Εν "Λνδρψ έστερέωσεν ιiποτελεrrμ.α.:τικWς δ 'Αγγελικijι;: τΟ ώpσtiον ξυλdγλu

πτον τέμ.Αλον της Βυζσtντιν7jς v-ονΊ-jς τοtί Άy. Ναολfου. Τ}; τέμπλον τοVτο, λεπτο

τά.τηι;: έρyσtσί:<ς, ~χει, Ουστυχωι;, ά:Ποσctθpωθij ε!ς μέγcι:ν βcιθμΟν χιχt μετιΧ μεγcfλοu 

κdποu κσ:τωρθώθη ~ συγχρcfτητις σtύτο~ διιi σuρμ.cfτων Xctl Οοκίόων χcι:τιχλλ-ι)λω.; τοπο

θετηθεισων έπt _τijς Οπισθεν ο;ύτο\ί έπιψιχνείιχι;:. 

γ) 'Εν Χ ί ψ έξεχωμ.ά.τωσεν δ σ:ύτΟι;: ά.ρχιτεχνίτηι;: τ~ ν κεχωσμένην χιχτιΧ 2 8λα. 

μ.έτρcι: βόρειον πλεuρD:ν το~ έν Πuργίψ Βυζα.ντινο~ να:οi:ί των 'Αποστόλων ΠέτροΙJ 

χιχi Πιχύλοu. Έν-ι)ργησc.ν έπίσης κα! τήν έκθcfμ.νωσιν τοU πα:ριΧ τΟ χωρlον Βιχ6ύλοuι;: 

νιχοV τijς Πιχν:χγ(cχι; Κρ~να.ς. Είι;: ΟCμψοτέροuι;: τοUι;: &νω νcιοU.; έτέθ'ησσtν νέcι δο:λοστά.αια:, 

έψρcfχθησσtν διιi σψέντων τιi ρ~yμιχτο; κσt! συνεπληpώθ'η ~ κερά.μωσιι;: των θdλων. 

ΈΠοπτεί~ τoiJ Διεuθυντοi:ί τijς ά.νctστηλώσεως κο:ι Οο-:πΟC_νιχις τοU οίχείοu Έκκλη .. 
σιιχςrτιχοiJ σuμe)ouλlou, συνετελέσθΎ) κctτιi τΟ 1928 χσt1. ~ ά.νctατ~λωσιι;: τοi:ί πρΟ _έτWν έκ 

σει~μ.Wν χcιτctπεσόντοι;: χω8ωνοστrισίου της έν Χ ιχ λ κ {δ ι πιχλσtιο • Χριστιιχνιχ7jι;: βcιαι
λικης της 'Ay. Ωcχρα:σχ.ευης. ΤΟ χωΟωνοστΟCσιον τοντο, κείμενον πιχρΟ: τήν ΒΑ. 

γωνίιχν τοi:ί νΙΧοii, είνιχι πιθιχνώτοtτιχ κιχτιχσκεUι:χσμιχ των χρόνων.τής 'Ενετοκριχτ{cχς. Ό 

πύργος του Χνεκτίαθη είς 8ψοι;: 13 8λων μέτρων, -ί}τοι κιχτ& 2 όρόψοuς, c1v δ μέν ψiρει 
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ά.ν<Χ tν τοξωτΟν πcι:ρ:Ηιυρον έψ' έχ.ΟCστ·rιι;: πλεuρΟCι;:, b δε ά.νι[η:χ't'ος &ν~ εν τετρcχι-ο-

6ον. Ή ά:Vιχσ't'~λωσις έyένε.το έπt τ?Ι ~t!.σει πcιλσt~ς ψωτοypο:.ψία:ς, τελεuτα:ίιχ δέ τις 

έργιχσίο: ςruντηρ~σεωι;: έν"t}ρy~θη έν τ ψ έν Μ u σ τ ρ Cf νιχψ 't'Ί-jς Πα.να:y(ιχς Βροντοχfου 

( 'Αψενηκοi:ί), ~ν θα. ά.ντικιχτεατά.θ"tj ~ έψθιχρμένΊj χερΟCμ.ωσις τoiJ vcfpθΊjxoς. Τον νιχοU 

τοότου ίλπ(ζετιχι νιΧ κο;τιχστ?Ι όuνιχτ~ ά.πΟ τον 1929 ~ ενcιpξιι;: τΤ1ς ό~οσχεpοtίς ιiνιχ

στΊJλώσεως. 

ΤΟ ;,. ΆD-ήναιs Γ'. διεfhf:ς Βυζα')ΙτινολοyικΟ-ν συvlόeιο-ν. 

ΚetτιΧ τΟ ΟεUτερον έν Βελιγpcιδ(ψ Οιεθνεc ΒυζcιντινολογικΟν συνέδριον έλ·/1ψθΎ), ~)ς 

γνωστόν, cΧπόψιχσις, Υνιχ τΟ τρίτον τοιοUτον συνέλθrι έν Άθϊ}νι:χιι;: κο:τιΧ τήν &νοιξιν τoii 

1930. Συμφώνως πρΟς τήν ά.πdψιχσιν τιχύηιν, συνέκροτ·fιθη έν Άθ~νιχις πρότινος χρό
νου έπτrροπή έξ εlδικων Βuζcχντινολόγων κσtl &λλων λογίων, ~'t'ις χιχl κό:τιχνψ"tιθεtσιχ 

είς τμ.'ήμ.cι:τct προέtiη προκΙΧτιχρκτικώι;: είς τήν μελέτην διιχψόρων ζητη~J-cfτων σχετιχιί!ν 

πρΟ; τ'Ιιν όρy.Χνωσιν κιχl τ~ ν κα.θ' όλου διεξctγωyήν το\ί συνεΟρίου. 

ΔΕν ύπ.Χρχει ά.μ.ψι6ολίcχ 6τι οί [J.ετέχοντες τ·fις έν λόγψ έπιτροπ-'ijι;, λctμGrfνοντει;: 

Uπ' Οψιν κιχl τ~ ν σο6~ιρόττιτcι τοU ερyοu, όπερ ά.νέλο:Gο.ν κιχt είδιχώς τD:ι;: Uποχρεώσεις 

των Έλλ~νων, προκειμένου περί Βuζο;ντινολογιχοtί σuνεδρίοu, θιΧ έργο:σθώσι μετ.:Ι 1'iιco 

διο:κρινοU.σης ιχύτοUς δρο:ατΎJptότητος, π~Οι;: όσον ενεστι τελειοτέριχν cιύτοtί διορycfνωσιν. 

Τά ?έι:ι. το.πικά πεeιοδικά. 

'Από τινοι;: χρόνου πα:ριχτηρεϊτcιι πιχρ' ~μίν ά:ξιέπα:ινοι;: προσπιfθεια.: πρΟς tκδοσιν 

διcιψόρων περιοδιχων σκοπΟν έχόντων τ~ ν έξ'ερεύν'tjσtν τΤ1 ι;: ίστορ[cις κα:l τWv ~θ ων xo:t 
έθfμ.ων μεycfλων TfL'l'JfLd.των τ-f]ς .Ελλάδος. 08τω, πλΎjν των Ήπειρωτιχων Χρονικών, 

&τινα. διιΧ τΟΟν τριών έχδο6έντων τόμων των τοσο:ύτιχς προσέψερον δπηρεσ{ο:ς είι; τ~ν 

έ:πιστ~μην xa.:l τ~ ν 'Ήπειρον, έξεδόθη χο:τιΧ τΟ 1928 b Α'. τόμος των Θρ~κικων UπΟ 

τοtί ΘpCfκtκoiϊ κέντρου, δπΟ δΕ τ-η ι; Έπιτροπ'ης των Ποντιο:χων μελετWν έπ' fσ'Yjc δ 

Α'. τόμος τοtί 'Αρχείου Πόν"t"ΟU. Κα.l είι;: τΟ πρΟΟ•ον Xσtl εlι;: ά.μ.ψότερ« τα τελεu't'σtiιχ 
περιοδιχcf, τ<Χ όποϊο: μετΟ: στοργ-ης περισuλλέyουσι ΠΙJλότψον Οι« τ·~ ν Θρ4χην κιχ! τΟν 

Πόντον δλιχόν, ~ 'ήμ.ετέριχ Έπετηρlι;: εlίχετα:ι· πλ~pΎJ εύδοκlfΙ-ησιν, έχψρcfζουσο: &μcι 

τήν εύχ'ήν, ί'νιχ οί δια.γωνtσfΙ-οί, ο!Jι; τcιUτιχ προκ'l'jρUσσουσι, περιλΟCGωσιν έν εUρείCf κλί· 

ι-ι-α:κι_ κotl τ~ ν ά:πεικόνισιν κιχί περιγρcιψήν ένδuμ.ά.των, οίκια.:κΟΟν σκευών κο:! έπ{πλων, 

fΙ-ΟUαιχων όργά.νων χιχΊ των τοιοότων, δ:ότι τιχUτο: δπόκειντctι είς το:χ_εtσtν ψθοpά.ν. 

Νέος • Ελληνομvήμωv. 

Ό κο:τιΧ τΟ πιχρελθΟν ε το ι; δ'Ι\μοσιεuθεlι;: ΚΑ' τόμοι; τoii Ν. Έλληνομν-ήμονος θίτιι, 

δuστυχWς, τέρμ.α. είς τ~ν εκδοσι\ι τοU περιοδικοU τοU•ου, εις τ(ιU; τόμους 't'O'U όποίου 

περιλιχμ~ά.νοντcιι σποuδσtιότσtτιχι διο:τρ ιGcιΊ ίστοp ι κιχ(, λο:οyρcιψι κο:(, πιχλιχιογριχψικcι:(: 

γριχμ.!J-«τολογικιχί, ζητ·~μ.ctτcι τέχνης έρουνitlσιχι κιχl άλλο:ι, ο:t'τινες ού μόνον nλουτίζουσι 

τaς γνώσεις ~μων περί 't'Oii Βuζcι:ντινοtί χόαμοu χcι:l τi]ς μ.ετα τ~ ν &λωσιν έποχ-ης, ά.λλιΧ 
χα:l πιχρέχοuσι πολλ«ς ά.ψοpμ.ιΧς πρΟς περιχιτέρω lρευνα.:ν. ΛuπΎ)ρΟν είναι 8τι b έκδότης 

τοV μονιχδικοU είς τΟ ε'lδόι;: 't'Ου περιοδικοV τούτου, 't'oiJ έπο:ξίως βρctGουθέντος ύπΟ τοU 

έν Πιχρισίοις συλλόγου πρΟς- Οιιi.Οοσιν τWν Έλλ·ijνικWν γρ«t.ψΟCτων, δΕν έπέζησε νιΧ Ι'δrι 
σuμ.πληρούμ.ενον 't'O ~pyoν τοu, cΧψ' oV έξε!J-έη:.γ1 σε ,ο ζ .:ην rι-ετιΧ τ~ ν Κχδοαιν το~ πρώ

του τεύχους τοU 14ou τόι.ι.οu, ~ εUσέGειιχ ΟfΙ-ως ,ων fLσtθ-ητ'<~ν τοQ κ. Γ. Χcιριτά.κη, -;o\i 
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έκδόvτος λία.ν έπιτuχως τιΧ τρία τεύzη τοU {4ou τόμου κοcί σuντά.ξrι;ντος τΟν χcκ.τά.λο

'fΟV των χο;το;λο(πων ToU διδrι:σκά.λοu xa.:l τοV :ιι. Κ. Δuο~οuνιώτου δηr•.οσιεύσrι:ντοι; 

έπ{σ·rιι; λ!ιχν έπιτuχW:; έπτιΧ 8λοω; τόμοuς έχ των χο;τα:λοίπων τούτων, σuνε:πλ~ρωσε 

κι:χτ& μ.έyο: μέρος τΟ έχ τοU έπελθόντος θο:νά.τοu δημ.ιοuρyηθεν μ.~yeι: κενόν. 

ΝUν πληροψορούlλεθα: Οτι πρΟς εύ%ερεσ't"έρrι;ν ει'Jρεσιν χο:ί χpησψοποίΎ1 σιν τoiJ πλου
σ!οu χocl πολi.Ιτίμ.οu UλικοU τοV περιεχομ.ένοu είς τοtι; είκοσι κο:ί ι να: τόμους το\ί Ν. 

eΕλληνομ.ν~μ.ονοι; θΟC έχδοθ?ι προσεzWι; ε!ς tνα: τόμ.ον ά.λψο:GητιχΟν εδρετ~pιον ο;ίι.ων. 

Τό λεύκωμα τοϋ Mvστefi. 

Ό κ«λλιτέzνης ψωτC'yρtfψος χ. Ν. Γ. Γεωpyιcfδης έξέδωχε χaτιΧ τΟ 1925 δπΟ 
τΟν τ(τλον Μuστρίiς κο:λλιτεχνιχΟν λεύκωμα: περιλα:μ.6ά.νον είκό~α:ς πιχριστο:~οUσιχι; 71 
γε~οι.<Χς ά.πΟψεις τοV Μuστρ~ ~ έζωτεριχ<Χ:ς κο:l έσωτερικΟCς τοιa:Uτο:ς τω~ Οιο:ψόρων 

ο:ύτοi:ί έκχλ·tισιWν, των ά:νοικτόρων, τοV ψροuρfοu, πολλΟCς τοιχογρο:ψ(οις κ.τ.λ. Νi:ίν 

εUχcι:ρίστως πλ'tιροψοροUμ.εθcι: Sτι δ ρέκτr1 ς έχΟότης άνο:χοιινίσο:ς τελείως τΟ λεUχωμcι:, 

τ?J βο'tιθε{q. ψωτογρο:ψικοi:ί μηχ«V'~μο;τος νεωτά.του σuστ·~μ.ο:τος, τΟ παρέχει εiς 

πά.ντα: έροιστ~ν xcι:l μ.ελετητ~ν των ΒuζοιντινWν v-ν-rιμείων με τ~ν ο:ύτ~ν ώς xa:l 
πρότερον τψ~ν, ~τοι ά:ντl ΟροιχμΟΟν 1500 ΟιΟC τΟ έσωτεριχ.Ον xa:l 35 Οολλιχρiων O~OC 

τΟ έζωτερικόν. 

ΤΟ λεUχωμο:, τΟ όποΙον θεpμως σuνιl!τ~ ~ ~μετέρο: Έτα:ιρείcι:, περιλο:μ.bά.νει f 60 
εlχόνcι:ς Οιο:στά.σεων 13Χ18, Μνο:ντcι:ι 0' οί βουλόμ.ενοι ν& προμ.-ηθεuθWσι xo:l μ.εμ.ονω

μένα:ς cι:ύτοi:ί ε!χόνοις, κa:l Ο~ xa:l έν μ.εyεθUνσει, σuνεννοοUμενοι v-εηΧ τοi:ί έν Σπά.ρτyι 

Οιο:μένοντος έχδότου. 

i 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1928 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Γενομένης κατΟ: την 19ην Φεβροuαρίου γενικfjς συνελεύσεως τών μελών 

έπ~ &ρχαιρεσίαις, σίψβουλοι τfjς cΕταιρείας 1lμών Επl μίαν τριετίαν άνεδεί

χ{)ησαν οι κύριοι Π. Καλογερόποuλλος, Κ. Δυοβουνιώτης, Ι. Δαμβέργης, 

Γ. Τιπιiλδος, Φ. Κουκουλές, Γ. Σωτηρίου, Φ. Δραγούμης, Π. Πουλίτσας, 

Β. Λαμπίκης, Σοφ. Χουδαβερδόγλους- Θεόδοτος, Άριστ. Κούζης, Άναστ. 

'Ορλάνδος, Γ. Άρβανιτάκις, Άντ. Μπενιiκις καl Έμμ. Πεζόπουλλος. Ούτοι, 

μετα τi]ν έκλογην rοϋ προεδρείου, τοϋ ταμίου καl τοϋ Εφόρου της βιβλιο{}ή

κης, συνελι1·όνrες εΊς έπτα .έν Ολφ συνεδρίας Εφρόντισαν να ι1έσωσιν είς Εφαρ

μογην τ&ς διατάξεις τοίί κατ& την γενικην συνέλευσιν τροποποιη&έντος καl 

Εγκριθέντος καταστατικού. 

A'i προσπάitειαι αύτών, ώς είκός, περιεστράφησαν περι την έξασφάλισιν 
τών πόρων τ.Υjς ~Εταιρείας και ηlν έξεύρεσιν νέων τοιούτων ως καl περl την 

προαγωγfιν τών Επιστημονικών καl έκλα'ίκευτικών αύτfjς σκοπών. Και τοiις 

μεν υπάρχοντας πόρους έξησφά~ισάν, προκαλέσαντες καt νέας τινι:Χς δωρεάς, 

τοlις δε έπιστημονικοlις σκοπο.Uς πρ01lγαγον κυρίως δια τfjς δημοσιεύσεως 

τοίί μετα χείρας πέμπτου τόμου της ~Επετηρίδος, ό όποίος Ελπίζομε''. δη 

-&α κρι8fi μετ" 'ίσης και o'i προηγούμενοι εύμενείας. 
Ώς πρΟς την έκλα'Cκευσιν τών γνώσεων τών άναγομένων είς τfιν Βυζαν

τινην Εποχήν, τΟ Συμβούλιον Εσκέφ{}η δτι Ciριστα &α ύπεβοη&οί'Jντο οί σκο

ποL τfjς ~Εταιρείας, Rv Εξεuρίσκετο τρόπος να Εκδίδωνται βιβλιάρια εύfJηι·U 

πραγματευόμενα, ιJπΟ έκλα'ίκεuτικην μορφ1Ίν, διάφορα Βυζαντινfjς ύπο&έ

σεως -&έματα. ΠρΟς τοϋτο fΊλδεv εί.ς συνεννόησιν με _τΟν Σύλλογον πρΟς διά

δοσιν ωφελίμων βιβλίων, δσtις ε~χαρίστως άνέλαβε να δημοσιεύη ε!ς την 

σειράν του βυζ~ντινfίς ιJπο-&έσεως βιβλιάρια, πρωτότυπα η καl έν μεταφράσει 

ύπΟ τής ήμετέρας Έταιρείας συνισηόμενα. 

Ώς πρώτον τοιοuτον βιβλιάριον εξεδό/Jη 1\δη το τοu κ. Φ. ΚουκουλΕ 

''i μοναχη Θεοδούλψ, μετ' ολίγον δε IJC. 'iδη το φώς καΙ δεύτερον rou 
κ. Γ. Άρβανιτάκι, «Το τριήμερον τijς &λώσεως». 

Κατα την Cίνοιξιν του 1930 πρόκειται, ώς γνωστόν, να συγκλη{}fι έν 

"Α{}ήναις τΟ Γ'. διεiJνες ΒυζαντινολογικΟν συνέδριον. Περl τfjς δσον εvεστι 

τελειοτέρας αύτοϋ συγκροτ1lσεως φροντίζοv tO. ΣεβαστΟν eΥπουργείον Wρισε 

διοργανωτικ1lν αύτού έπιτροπην έξ είδικών βυζαντινολόγων χαl άλλων λογίων, 

εύχαρίστως δ' άναγγέλλομεν δτι ε'ίς ταύτην περιελ1lφΟησαν καl πολλιΙ μέλη 
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τοϋ Δ. ήμών Συμβουλίου, τουτέστιν δ Σος ήμών Πρόεδρο; κύριος Π. Καλο

γερόπουλλος καl ο! κύριοι Κ. Δυοβουνιώτης, Γ. Σωτηρίου, Α. Όρλάνδος, 
Φ. Κουκουλές, Άρ. Κούζης, Άντ. Μπενάκις καl Έμμ. Πεζόπουλλος. Ή 

προπαρασκευή, έννοείται, αϋτη παρέσχε rfιν εύχαιρίαν είς τοiις κυρίους συμ

βούλους να συζητήσωσι τί καl πώς δύναται να συμβάλη είς έπιτυχίαν τοϋ 
συνεδρίου καl ή ήμετέρα Εταιρεία, fiτις ώς είδικΟν έπιστημονικΟν σωματείον 
ένεργον φυσικa ,~α λάβη μέρος. 

Ή έμπιστοσύνη προς την ήμεrέραν Έταιρείαν παρώρμησε πολλοiις 
ν~ άποταδώσι πρΟς αϋτ1)ν ζητοϋντες τήν έπέμβασίν της ύπΕρ προστασίας καl 

διατηρήσεως διαφόρων βυζαντινών μνημείων, &ν fιπειλείτο δλικη η μερικη 

φ&ορά. Μεταξiι άλλων δ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος 

Μελέτιος Εζήτησε να προσrατεύσωμεν τΟ κατα τijν Θεόσωστον αύτοϋ έπαρ
χίαν Άνδρομονάστηρον, δ δε σεβαστος ήμών Πρόεδρος την έν Ζακύν&φ 
μονfιν Παναγίας τfjς ~Επισκοπιανfjς. Τdς σχετικdς αίτήσεις ή ~Εταιρεία παρέ

πεμψε μετa &ερμής συστάσεως προς τiιν Γενικην Έφορείαν τών Βυζαντι
νών "Αρχαιοτήτων, Ίϊτις ελαβεν ηδη t<X Ενδεικνυόμενα μέτρα. 

Κατόπιν τής κατa Νοέμβριον τοϋ 1927 προκηρύξεως του ΛαμπιΚείου 

διαγωνισμοϋ προς ουγγραφJιν διηγήματος η σειράς διηγημάτων έχόντων 
ΒυζανtιV1)ν ύπό~εσιν, ίΙπεβλ11{}ησαν ήμίν έν Ολφ έπτα Εργα, αηνα και Εκρινε 

πενταμελης έπιτροπη έκ τών κυρίων Ι. Δαμβέργη, Γ. Δροσίνη, Πέτρου Άπο

στολίδου (Παύλου Νιρβάνα), Έμμανουi]λ Πεζοπούλλου καl Γ. 'Αρβανιτάκι, 
όρίσασα ώς είσηγητην τΟν τελευταίον. Παρ<Χ τdς όμολογουμένας άρετ&ς ένίων 
έκ τών dποσrαλένrων έ'ργων, οί κριταL οϋδΕν έξ αύτών εύρέ8ησαν είς την 
εϋχάριστον itέσιν νΟ: βραβεύσωσιν. 

~Εν μι(J tών συνεδριών τοϋ Δ. Συμβουλίου άνεκοινώ{)η τΟ περιεχόμενον 

χειρογράφου τοiί Οϋγγρου έπιτίμου ήμών εταίρου κυρίου Φρειδερίκου Μου
ράτυ φέροντος τΟν τίτλον <<Un ιηanuscrit de Constantinop1e». Πρόκειται 
περl ίστορικού διηγ1lματος τών χρό\'ων Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου καl 
~Iωrivvoυ Ούνυάδοu, έπl τfι βάσει πάνrοτε τών πηγών, Ciς πλουσίας έχρησι

μοποίησεν ό συγγραφεύς, μΕ άφηγηματικ1Ίν χάvιν σπανίαν καl πλοκην Εξόχως 

Ενδιαφέρουσαν. ΤΟ Εργον, χωρlς βέβαια να τΟ έπιδιώκη, άποτελεί άπάντησιν 
είς τΟ 1. Βυζάντιον» τοϋ Οϋγγρου έπ~ 'ίσης συγγραφέως κ. Herzeg, περl τοϋ 
όποίου, ώς &δικοϋντος τΟ Βυζdντιον καl παραχαράσσοντος τfιν Lσωρίαv, &μι
λήσαμεν πέρυσιν. Εί~χης Εργον 1~& fμο, άν- τΟ ώραίον δι1lγημα τοϋ φιλέλλη

νος Επιτίμου 1lμώv Εtαίρου μετεφράζετο εLς ηlν cΕλληνικήν, οϋτως ι:Οσtε 
ν'ά\'αγνωσ&fί καl ύπΟ Οσον τΟ δυνατΟν περισσοτέρων '"Ελλήνων. 

'Ανακοινώσεις κατ& τΟ 1928 έγένοντο τέσσuρες ύπΟ τοϋ πανοσιολογιω
τάτου 'Εμμανουηλ Καρπα{Ηου καl τών κυρίων Φαίδωνος Κουκουλέ, 'Εμμα
νουηλ Πεζοπούλλου καl Ν. Κοτζιά, &ν περίληψιν δύνατqι νa 'ίδη δ &νq
γνώσrης &νωtέQω (σελ. 400 403). 
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cH; "Εταιρεία συνεχίζουσα τfιν σειρ&ν τών διαλέξεών της Εκαμε καl κατ& 
τον παρεi:&όντα χειμώνα επτa διαλέξεις έν τij. μεγάλη αΗ!ούση τοϋ Φιλολογι

κοiί Συλλόγου Παρνασσοϋ καl δη 

I) δ κ. Γεώργιο ς Σωτηρίου ώμίλησε περl τijς Χριστιανικijς 

κατακόμβης τής Μ>jλου. 

2) δ κ. Φ α ί δ ω ν Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, περi τής μοναχijς Θεοδούλης. 

3) δ κ. Ά ν α στάσι ο ς '0 ρ λάν δ ο ς, περi τών Βυζαντινών μνη

μείων ηϊς 'Άρτης. 

4) Ό πανοσιολογιώτατος ''Α ν 11 ιμ ο ς Π α π α δ όπου λ λ ο ς, περl 

τών συνοικεσίων τών Βυζαντινών βασιλέων. 

!)) ό κ. Νικόστρατος Καλομενόπουλλος, περl της έπιστρα
τεύσεως καl τfjς έπιrελικfίς Uπηρεσίας τοϋ Βυζαντινοϋ στρατοϋ. 

6) δ κ. Γεώργιος Άρβανιτάκις, περlτήςτραγφδίαςτήςΕύδο

κίας καl τοϋ Ρωμανοϋ. 

καl 7) δ κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, περl τών δημοτι

κών μας τραγουδιών καl τής σχέσεως αύτών προς τfιν Βυζαντι

νην καl την άρχαίαν cΕλληηκfιν μουσικήν. 

'Αλλ& καl αί έκδρομαι κατ& τΟ διαρρεϋσαν Ετος δεν κα&uστέρησαν. 

Οϋτως εγένετο μία τριήμερος έκδρομη εtς Θεσσαλονίκην, περl τών μνημείων 

τfjς οποίας ώμίλησαν ο! κύριοι Γ. Σωτηρίου καl 'Ανδρέας Ξυγγόπουλλος 

καl μία τριήμερος έπ~ 'ίσης είς Σάμον περl τών &ρχαίων καl μεταβυζαντινών 

μνημείων της όποίας &μίλησαν οί κύριοι ~Αναστάσιος Όρλάνδος και Βασί

λειος Θεοφανίδης. "Ας προστε{}fι δ~ δτι κατ~ &μφοτέρας τdς έκδρομ<Χς Εκαμον 

άν& ,μίαν διάλεξιν οί κύριοι Φ. ΚουκουλΕς και Γ. ~Αρβανιτάκις και Οτι κατα 

τΟν διάπλουν τοϋ στενοϋ της Μυκά.λης ώμίλησε πρΟς τοUς έκδρομείς έκτενώς' 
περt τών δύο Εν αVtψ ναυμαχιών κατ& τοUς ΠερσικοUς πολέμους καl τΟν 

όπερ ανεξαρτησίας &γώνα δ δποναύαρχο;; κύριος 'Ιωάννης Θεοφανίδης. 

Ήμερήσιαι έκδρομαl sγένοντn δύο· μία εtς την κατa την Πάρνη&α 

μονfιν Παναγίας τών Κλειστώ~ καl δευτέρα εϊς την μονtlν Καισαριανfjς, 

περl ών μονών ώμίλησεν ό κ. Φ. Κουκουλες και τέλος είς άπογευματινΟς 

περίπατος ε!ς την κατa τοiις πρόποδας τοiί Ύμηττοϋ .μονην τοϋ Προδρόμου 

τοϋ έπιλεγομένου Καρέα, περi i'jς ώμίλησεν δ κ. Γ. Σωτηρίου. 

Ό &ρι11μος τών μελών τής 'Εταιρείας ήμών ηύξή8η καra το 1928 
κατ& τεσσαράκοντα τακτικα καl Ev έπίτιμον, Εσχομεν δμως τΟ άιύχημα να 

στερη{}ώμεν και πολυτίμων έταίρων εϊς την ά-δανασίαν &πελ-δόντων, 1]τοι 
τών άοιδίμων Κ. ~Αποστολάκι, Βασιλείου Μουσαίου, Κ. Ζησίου, Οστις συν

έβαλε σημαντικώς είς την fρευναν της μεσοχρονίου και τής μετα την <Χλωσιν 

ίστορίας ήμών, παρ& τας Uντιξόους περιστάσεις, ύφ~ &ς είργάζετο, τοϋ Παν. 
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τελfj Κοvrογιάνvη, Οσr1ς ε-Uδοκίμως ηρεύνησε η)ν μετό. τi}ν &λωσιν CΕλληνι
κijν ίσrορίαν, τοϋ Στεφ. Ξαν&ουδίδου, πολυτίμου συνεργάτου τfjς ήμετέρας 
~Επετηρίδας καl όrρηροU μελετητοίί τfjς μεσαιωνικfjς καl μεταβυζαντινfiς 
Κρητικfjς ίσrορίας καl λογοτεχνίας καL του Θεοδώρου ΟUσπένσκη, πατριάρ
χου τών Ρώσσων Βυζανrινολόγων, Οσtις δια τc'Ον πολλών καl σοφών αύτοίί 
συγγραφών τόσον προήγαγε την γνώσιν τfjς ίστορ.ίας και τοϋ πολιτισμοϋ 
τών βυζαντινών. 

Κατα τΟ λήξαν Ετ:ος άπεστάλησαν είς n)v βιβλιοίJήκην τfjς cΕταιρείας 
μας διάφορα εργα δωρηiJέντα fιπο ήμεδαπών η &λλοδαπών λογίων, δεν 
ώκν1iσαμεν δΕ καl ήμεΤς ν~ &ποστείλωμεν δωρεΟ:ν είς &ιρισμένα έπιστημοΥικα 
σωματεία ζητηίJέντας τόμους τfjς Έπετηρίδος μας. 

eH οϊκονομικη κατάστ-ασις tfjς CΕrαιρείας Ίiμ(Ο\' έμφαίνεrαι έκ του παρα
τιfti::μ€νου lσολογισμοϋ, τα κονδύλια rου όποίου έξελέγξασα τριμελης έπι
τροπη έκ τών κυρίων Ριχάρδου Καραμαλίκη, Κωνσταντίνου l\1ανσόλα καl 
Εύαγyέλου Στεφάνου εύρεν έv πληρεσrάτη τάξει. 

Ό Γραμματεύς 

ΦΑ!ΔΩΝ Ι. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

<Q Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟΥ ΛΛΟΣ 
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!Δl'ΥΤΛΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 1. 
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ΑΑΜΠΙΚΗΣ Β. 

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥ ΛΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΛΟΣ ΓΡ. 

0 ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΙΣ 

·i· ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥ ΛΛΟΣ Κ. 
·( ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ 

ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. Ε. 

Τ ΤΣΟΚΟΠΟΥ ΛΛΟΣ Γ. 

ΜΕΓΆΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

θΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 

ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙ~ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΕΠΙτΡΟΠΉ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

0 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
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Το ΑθΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

ΑΚΙΛΟΓΔΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΟΝ TAMRION 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

·!· [{ΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΚΤΕΝΑ 0ΛΓΑ 

ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

·(· Α. ΜΑΚ. ΜΕΤΑΞΑΚΙΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

l\IILLER WILLIAM 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

0ΙΚΙΑΔΗΣ Μιχ. 

ΜΠΕΝΑΚΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤ. 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑθΗΝΩΝ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΛΩΡΗΤ.\Ι 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ IΩΑΝΝΗΣ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ IΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑτJΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

IΓΓΛΕΣΗΣ IΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΥτΙΚΛΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΛΙΔΗΣ IΩΑΝΝΗΣ 

·i· ΠΑΝ. ΜΗΤΡ. ΚΙτΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ 

ΠΑΠΑθΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟ.Σ 
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ΊΉΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Γεν. Γραμ'ματεiις 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

'Αντιπρόεδροι Ταμίας 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ηπΑΛΔΟΣ 
·f· ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥ ΛΛΟΣ 

Σύμβουλοι 

!Ω. ΖΕΡΒΟΣ ΑΡ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΣΠ. θΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ 
-~- ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΉΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗ'ΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

Γεν. ΓραμματεiJς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚQΥΛΕΣ 

'Αντιπρόεδροι Ταμίας 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. τzπΑΛΔΟΣ 
ΚΩΝΣΤ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩ'Ι'ΗΣ 

'Έφορος τής Βιβλιο{}ήκης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΉΡΙΟΥ 

Σύμβουλοι 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΙΣ Γ. 0ΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΜΜ. 

ΚΟΥΖΗΣ ΑΡ. ΠΟΥΛΙτΣΑΣ ΠΑΝ. 
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Βαρουξάκι Αίκ. 

Βασιλειάδης Β. 
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Γούδας Μιχ. 

ΓουΜjς Ν. 

Γριζiiς Δ. 
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'Ελευθερουδά'Υ:ις Π. 
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Ζίφος Μιλτ. 
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Ζωγράφος Π. 

Ζωγράφου ΕιJγ. 
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Ίγγλέσης Ι. 

Ίyγλέσης Σωτ. 
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Παζάζη Μ. 

Καθάρειος 'Α!.έζ. 

Κακριδ>jς Ι. 

J(αλαποθάκις Δ. 

Παλ6οκορέσης Δ. 
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Καλογερό:πουλλος Δ. 

Καλογερόπουλλος Διον. 
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l(αλοκαιρινδς Γερ. 

[(αλομε1ιόπουλλος ΛΤικόστρ. 

Καλποvζ ος Ι. 

Παλτσέτης 'Αχιλ. 

Καλύ6ας Δ. 

Καλυ6iτης Δ. 

Παλυ6iτης Ποσμiiς 

Παμπωιάκις []άτρ. 

"(· !(αμπά1'ης Λεων. 

Καμπiiς Ν. 

Παμπiiς Σιμ. 

Καμπέρος Δ. 

Παμπίρης 'Ι ωάJ'. 

f(αναρέλη Νίτσα 

Κα,.δρής Ε~θ. 

Παντζιλιέρης Στυλ. 

f(αντώρου Μίγκα 

J(απερώ111Jς ΛΤ. 

J(απερώγης Σπ. 

/(απετα1'στρατάκις 'Ιωύ..ι'. 

Παραμαλίκης Ηχ. 

Παραμiiνος Δ. 

Καράμπεης Π 

](αρανικόλας Ιlά.ι·ος 

/(αργιωτάκις Ν_. 

Καρζής Κ. 

J(αρπάθιος 'Εμμ. 

Κάσδαγλης 'Αλέξ. 

Καστανiiς Θεόδ. 

Καταλδ.νος }{. 
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434 Τακτικό Μέλη. 

Κατρ&κις Χαρtλαος 

Κατσαντώνης Ήλ. 

Κεραμ6πουλλος 'Αντ. 

Κιούσης Δ. 

Κοϊμζ6γλου Ραλλοiί 

Κοκίδης Ν. 

Κοκ6λης Π. 

Κοκ6λης .Σπυρ. 

Κολλινιάτης ~Ηλ. 

Koλλv!Jii Θ&λ. 

Koλ!.v!Jiiς Ν. 

f Κολοκοτρώνης Β. 

Κολύμ!Jας L 
f Κοντογιάννης Π 

Κοσμετiiτος l(οσμδ.ς Φωκό.ς 

Κοσμετάτου 'Ιωάηια 

Κοσμοπούλλου Σοφ. 

Κοτζιiiς Ν. 

Κοτζιiiς Νικ. 

Κουκουλiiς Γ. 

~κ-ουκουλ8 'Αναστ. 

Κουκουλέ Μ. 

Κουκουρίδης Βίκτωρ 

Κουvούπης ΣταVρ. 

Κουφiiδος Κ. 

Κουφός Δ. 

Κοφινiiς Γ 

Κρητικδς Εύάγ. 

Κριεζης 'Ανδρ. 

Κρίνος ~ Αθαν. 

Κρ6κος "Αγγελ. 

Κτενii "Ο λ γα 

ΚτεJιδ.ς Χριστ όφ. 

Κυδωνι&τηs; .Σ6λ. 

Κvπαρίσση Κλεοπ. 

Κυριακίδης 'Αριστ. 

Κυριακ6πουλλος 'Ηλ. 

Κυριακόπουλλος Π. 

Κύρου 'Αλέξ. 

Κύτικας Διον. 

Κωνσταντόπουλλος ]\~ 

Κωτούλας Κωνστ. 

Λαδiiς Χρ. 

Λαζαρης Θε6δ. 

Λαμπαδαρίδης 'Α θ. 

Λαμπίκη .Σο φ. 

Λαμπρίδης Γ 

Λάμπρου ~:.iννα 

Λαρός Ν. 

Λάσκαρις Μιχ. 

Λαχανiiς Β. 

Λαχνιδάκις 'Ιωάν. 

Λεονάρδος Άθ. 

Λευκαδίτης 'Αλέξ. 

Λιάμπεης Χαρίλ. 

Λιανiiς Ζαχ. 

Λιθοξ6ος Ν. 

Λο!Jέρδος Διον. 

Λο!Jέρδος .Σπυρ. 

Λοyοθέτης Κ. 

Λού!Jαρις Ν 

Λουζέας Β. 

j- Λυμπερ6πουλος Ν. 

Μαζαρ&κις 'Αλέ~. 

Μ α ζ αρ&κις Κ. 

1Ιfαθι6πουλλος Π. 

1Ιfακαρ6νας Γ. 

Δ1ακκδ. Ξανθ. 

Μακράκις L 
Μαλλούχου .Σοφία 

j}Ιαμουνa Είρ. 

llfανουηλίδης Γ. 

Μανουσάκις Μαν. 

Δfω•ούσης -• Αντ. 
/ 1Ιfαγσ6λα 'Ελισ. 

Μανσ6λας Γ 

Μανσ6λας Κ. 

f Μαργαρίτης Ι. 

I 

Αfαρι1ιάΉι Αίκ. 

Λfαριrάτσυ Λ:!. 

Μαρκόπουλλος 'ΑΝ. 

Μαvρομμ&της Χαρ. 

Μεγαλίδης Παν. 

Μέκιος Κ. 

Μελiiς Γ 

Μελiiς Λέω1ι 

Λfελίδης ~Από στ. 

llfερκούρης Γ 

Μεταξiiς 'Άγγ. 

1J1ηνιάτοv Αίκ. 

Μητρόπουλλος Παν. 

Μικρουλdκις Γ. 

lΙΠνδλερ Μ. 

Μιστριώτου • Αριάδ. 
llfιταυτση Φανiι 

Μιχαηλίδης Γ 

Μιχαηλίδης Μιχ. 

.Διlιχαλακόπουλλος ~ Ιπποκρ. 

Μιχαλ6πουλλος Δ. 

Μιχελοvδάκη 'Αργ. 

.,ι Μόtτης Σο. 

Μοvργ6ποvλλος Δ. 

Μουσαίος Β. 

Μουσούρης .Σπυρ. 

Μουστάκας Διωι. 
Λfουτσόπουλλος • Αν. 
Μπάκας~ Αναστ. 

Μπ&κου .Σοφ. 

Μπαλάνος Δ. 

Μπαλόγλους .Σοφοκλ. 

Μπαστιiiς Κ 

Μπελλένης Παρίσης 

Μπελτiiος Σωτ. 

~Υ πενάκι Μαρ. ~ Αλ. 

Μπε~•άκις 'Αλ. 

Μπενάκίς 'Αλεξ. Γ. 

Μπενάκις • Αντ. Ε. 
Δfπειιάκις 'ΑΝ. Α. 

Τακτικό. Μέ1.η. 

Μπενάκις 'Εμμ. 

Μπίτζιος Κ. 

Λ1πίτσου Εύτ. 

Μπ6γδης Χρυσ. 

Μπότσαρης Δ. Τ. Νάτη 

J.lfπουγκέας .Σπυρ. 

Μπουκλδ.κος Κυρ. 

Μπούμπουλη Έλ. 

Μπρούμης Ν. 

Μvλωνάδη .Στ&σα 

ΜυλωJ•άδης Δ. 

Μυλωνδ.κος • Αντ. 

f Α.Π. llfvλωviiς Νικ6δ. 
Μυταράκι Μπεμ. 

Μυταράκι Τζέν. 

Νίδερ Π. 

Λ7ικολαί'δης •Jωάν. 

Νικολοπούλλου 'Αρι&δνη 

ΛΤομικδς r. 
Νομικός Χριστ6φ. 

)- Ξανθουδίδης .Στέφ. 

Ξενόπουλλος Γρ. 

Ξενόπουλλος Στέφ. 

Ξυγγόπουλλος Ά,•δρ. 

Ξύνδα ~Ελ. 

Οlκιάδης Μιχ. 

Οίκ01ιομίδης Σταμ. 
Οlκονομόποvλλος Κ. 

Οίκονόμου • Α11τ. 

Οίκονόμου Γ. 

Οίκονό μου r. 
Οlκονόμου Δ. 

Οlκονόμου Κ 

ΟlκοJιόμου Λυσίμ. 

Οlκονόμου Μαρ. 

ΟίκοJ'όμου Γlαν. 

'Οκταποδiiς Κ. 
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Παλένθια Ζωlι 

Π αλιεράκις Ι. 

Πάλλης 'Αλέξ. 

Πάλλης' Αριστείδης 

Παγαγιωτίδης Ι. 

Πανοϋτσος Δ. 

1/αντελίδης Χρίστος 

Παnii 'Αλεξ. 

Παπαγεωργιάδης Γρ. 

Παπαγεωργίου Κούλα 

Παπαγρηγοριάδης Σά6. 

Παπαδάκις Κ 

Παπαδάκις JΥεοκλ1jς 

Παπαδημάκις .Σπ. 

Παπαδημητρίου [{. 

Παπαδόγιαννης Γ. 

Παπαδόπουλλος "Ανθ. 

f· A.lli. Παπαδόπουλλος Χρυσ. 
Παπαθανασόπουλλος 'Αθωι. 

Παπαθεολόγου Στέρ. 

Παπω~ω1ισταντίνου Θεσφύλ. 

Παπακωνσταντί-ιιου Νικήτ. 
Παπαλουκάς Σπυρ. 

Γfαπανικολάου Σπυρ. 

Παπανικολόπουλλος Διον. 

Παπαντωνίου Σπυρ. 

Παπαπά11ος [(. 

Παπαχρυσάνθου Χρύσ. 
Παπούλιας Δ. 

Παράσχος Γ. 

Πασχάλης Δημ. 

Παυλόπουλλος Πω,άρης 

Παχνος 'Αλέξ. 

Πεζiiς Σταμ. 

Πεζόπουλλος 'Εμμ. 

Περάκις Δ. 

Περεσιάδης Κ 

Πετάσης Ν 

Πετράκις 'Ηλ. 

Πετρίδης Ι. 

Τακτικά Μέλη. 

Πετρiδης Παναγ. 

Πετροκόκκινος Δ. 

Πιερίδης Λουκijξ 

Πιτίδης .Μιχ. 

Πλαγιάτ-νης Δ. 

Πλακίδης Σταvρ. 

Πλατάνης Μιχ. 

Πολάκις Παρθέν. 

t Α.Π. Πολίτης' ΑΨτ. 
Πολiτης Τηλ. 

Πολυχρονιάδης Κ 

Πουλίτσας Παναγ. 

Ilovρijς Μιλτ. 

Πράτσικας Λ~ 

Πρίγκου Λένα 

llροκοπίου .Σ. 

Πρωτοπαπαδάκη "Αννα 

Πύργος ΡέJιος 

Ράδος Κ 

Ράδοv Ρόζα 

ΙJαζiiς Β. 
Ράί:χμα'v Ματθ. 

Ράλλης Κ 

Ράλλης Μικ€ς 

Ρ"σ.φτόπουλος 
Ρέντης Κ. 

Ροδίου Αίκ. 
Ρόκας Κ 

Ε" υ. 

Ρο,απότης Παντ. 

]Jοτ•τήρη Φλώρα 

Ροσόλυμος Β. 

Ρουμπ8ν ~Ιάκ. 

ΡοfJσσος ΛΤικήτας 

Ρούφου Σοφία 

Ρωμαίος J(. 

Ρωμά11ος 'ΆίJ.ως 

Ρωμανος Π. 

Σάγκα Έλ. 

Τακτικά Μέλη. 

Σακεί.λαρίου 'Ανδρ. 

Σακεί.λpρίου Εύφ. 

Σαλ6άγος Νlικ!ος 

Σαλιάρης Γ. 

Σαλιάρης Κ. 

Σαμου>)λη ΕΜ. 

Σαρωιτijς 1Ι1ιλτ. 

Σαράφης 'Αριστ. 

Σαράφης Πιτζιπιlις Κ 

Σαρτ)ς Άλέξ. 

Σαρτ)ς Ι. 

Σάρου Αiμ. 

Σάρρος Δ. 

Σάσαρη Ρόζα 

Σ6ορώνnς Άρα. 

Σ6ώλος 'Αλ. 

Σγουρiτσας 'Α γη σ. 

Σγουρίτσας Χρίτσ. 

.Σεϊζdν Γ. 

Σεϊρλι]ς Κ 

Σεμελii 'ΑργυροJ 

Σερπιέρης Ίωάγνης Βαπτιστ. Φ. 

Σ>]φακας Γ. 

Σιγάλας 'Αντ. 

Σιγοϋρος Μ. 

Σίδερης Γ. 

ΣικελιανοfJ Εύα 

Σκαραμαγκiiς 'Ιβάν 

Σκόκος Φtλιπ. 

Σκοπελίτης" Αγγ. 

Σκοπελίτης Στέφ. 

ΣκουζΕς Γ. 

Σκούταρη Νέλλη 

Σμπαρούνης 'Αθαν. 

f Σοκόλης [(. 
Σολομωνίδης Σωκρ. 

Σούρλας Κίμων 

Σοφιανόπουλλος Λεων. 

Σοφούλης Θ. 

Σπανούδης Κ 

Σπήλιος Π 

Στα,ιιατελλύ.του "Α1'. 

Σταματιάδου Είρ. 

Σταμούλη Π"~ Α1•αστ. 

Στελλάκις 'Ελευθ. 

Στεφανiδης Β. 

Στεφανίδης Μι χ. 

Στεφα11όπουλλος Δ. 

Σ τ εφανόπου}J,ος Ι. 

.Στεφά1ιου RVάγ. 

Στεφάνου Χαρίλ. 

Στιj6ενς Άλφρ. 

ΣτρατηγΟς 'Αναστ. 

f Στράτης ΕVάγγ. 

Στρίγγος Γ. 

.Στυλιανόπουλλος Γ. 

2Vκουτρij Χαρd 

Συκουτρής Ι. 

.Συρμόπουλλος .Σόλ. 

Σφήτ,ας Θεόκλ. 

Σχοινfiς Γ. 

Σχορταω·ίτης 'Αρίστ. 

Σωμερίτης ΕVστρ. 

Σωτηρακόπουλλος Ι!ιVάγ. 

Τααούλης Λεονάρδος 'Ανασr. 

Ττάρτζωιος 'Αχιλ. 

Τζελέπης Έλ. 

Τζελέnης Παν. 

f Τιπάλδος .Ι'iΙπασιiiς 'Αθ. 

Τορναρίτης Ι. 

Τράκας Ι. 

Τράκας Παν. 

Τραχίλης Στέφ. 

Τρικούπης Σπ. 

Τρυπάνη Δ. 

Τρυπάνη Μ. 

ΤρυπάΨης Γ. 

Τσακίρη Λ1. 

Τσακίρη Σαπφω 
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Τσακίρης 'Αλφρ. 

Τσακμάκις • Αλκ. 
Τσαντίλης Περικ. 

Τσάτσος Θεμ. 

Τσάτσος Ι. 

Τσεf35. • Αντιόπη 

Τσιμπούκης L 
Τσοκόπουλλο; Αίμlλ. 

Τσοκόπουλλος Β. 

f Τσοκόπουλλος Γ 

Τσοκοπούλλου Φ. 

ΤσοποτΟς Δ. 

ΤσοποτΟς [(. 

Ύπερίδης Γ. 

Φά6ης Β. 

Φαρακλος Γερ. 

Φαρακούκης Ν. 

Φαρλέκας 'Εμμ. 

Φίλανδρος Κ. 

Φλαμπουριάρη Μ. 

Φλωρίδης Φλώρ. 

Φουρίχης Π 

Φραγκίδης 'Αλέξ. 

Φωκiiς 'Οδυσ. 

Φωτιάδης 'Αλέξ. 

Τακηκι:l Μfλη. 

Φωτιάδης Ε~άγ. 

Φωτιάδης Κώστας 

Φωτιάδης Περ. 

Χαϊδόπουλλος -LΥριστ6φ . 
... Υαριτάκις ΓεdJρ; 
Χαρχαλάκις Μύρ. 

Χατζέας 'Αριστοκλ. 

Χαιζηδημητρiου Πολύδ. 

Χατζηϊωά'JΨΟV ΕVάγ. 

Χατ,ζημιχάλη 'Αγγ. 

Χατζημιχάλης Πλάτ. 

Χατζημιχάλης Χρίστ. 

ΧατζηπάJΙος Πάνος 

Χατζής 'Αι•ι. 

Χατζόπουλλος Γ. 

Χιωτ έλλης Π. 

Χουρμούζης Κλεάνθ. 

Χρηστάκις 'Αγαθ. 

){ρό11ης Χρίστ. 

Χρυσομαλλίδης Χρυσόστ. 

Χωρέμη 'Αλεξ. 

Χωρέμης Κ. 

Ψαρούδας Κ. 

ΨυχογυιΟς Θεόδ. 

ι 

RESUME DU VOLUME 

Phedon Coucou/es. Le .rens et lΌrtlιo~ι;τaplze de qztc!φtt:J' nωns de 
faιnillc byzaιιtι.ιzs pp. 3 - 1 8. 

L'a. 1)a~rle des noιns suivants: Anen1as, Apot:γι-as, Var:γpatis, Vary
podis, Vo1eas, Vounitis, νonadioct1s, \7outtaris, \τranas, Daphnopatis, 
Daplιnoιnilis, Rodoμatis, Kalecas, KalepOs, Kaι-dalaris, Kostδmiris, 

Kourcoιna~1is, Koιιtalistis, Koutrouιnbas, Lal{:eras, I ... aμaΓdas, Lascaris, 
LegΌuplιardes, J\1ang·aμ1ιas, l\Iaι-gounios, lvielig·alas, λietaxδtos, Moιιr
djouplιlos, 1\ιfoιπtzoulos, Xy1ina1zis, Rang·abas, Dziscos, Plιiloιnιnatis, 

Clωϊdas; il μarle μlus particulieΓen1ent de l'oΓt!Jograμ!Je des noms 
Daplιno111ilis, Costδ1nCris et Lascaris; enfin il clιerclιe l'origine de 
la plupart d'eux dans 1a νie 1πiνee des Bγzantins. 

Mifnze auteur. Νοιιzs et especes de pαin aux teιnps byzantins pp. 36-52. 

L'a. se basant sιιr 1es textes et sur ce qui se fait aujoιπd'hui dans 
la νie nCogι·ecque, paι·le de diffCrentes especes de pain a l'epoque 
byzantine, qιι'il Ct11die d'aρres leur foΓnιe, la qιιalite de la farine et le 
procede de leuΓ prCpaι-ation. Ainsi il exaιnine ce que furent les pains 
appelCs profiresJ kzVan; 1netaxόtz: 17ZO)'CJZSJ 7Joukellatz: sz"lzffnz"a) collzkι"a, 

clivanιiι, profour?Zza et jaxaπzades. Enfin il parle des pains dits polι~ 
tiques et palatz1zs. 

Const. Dyovounίotis. L'iιzterpretatioιz iιzedite dc l'Apocalypse de Jeπιz 
pαr Adichel Acoιninatos pp. 19- 30. 

L'interpretation de l'Aμocalypse de S' J ean le Tl11eologien conte
nue dans le Code 230 et z6z de la Bibliotl1eque du S' Synode a 
1\ioscou et attι-ibuee par lui a 1\ιiiclιel Acoιηinatos n'a pas ete Ccrite 
par celui-ci, nιais e11e n'est qu'un resume de 1nanνais goUt de celle 
faite par Andre de CCsaτCe et dU a une nιain inconnue. L'a. nous 
donne le texte de cette inteι-prCtation tiΓC des <(Oeuνres posthun1es» de 
Sp. Larnbros sub Ν ο Β'. qui l'avait joint aux oeuvres inedites de Mic]Je! 
Acominatos dans l'intention de les publier. 

f έtienne Xanthoudides . .Sceaux eιz plonzb Critot's pp. 31 - 35. 

Le tres n:gτette saνant traite de six sceanx en plonιb deposes au 
Musee d'Herac!eion de Crete qui apμartiennent du V' jusqu'au ΧΙ" s. 
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Pan. Poulitsas. I?Zscnptions et .S'ouve11irs de l'Epire du Nord pp. 53-99. 

C'est une collection d'inscript1ons gravees sur les 1nurs de cou
νents et d\~glises, sanctuaires et iιnag·es saintes, ou ιn@ιne sιιr des 
objets du culte, ainsi quc d'ι§critures brtτes tracees sur la marge des 
1ivres et des ιnanuscrits qui sont des notes historiques; quelques-unes 
sont Caites sur des colonnes des ι§g-lises. En g·eneι·al elles datent du 
XVII' jusqu'au ΧΙΧ' s. El1es ont ete ι-ecueilJies dans des vil1ages de 
l'Epire du Νοι·d. L'a. fait suivι·e ce materiel d'une liste de noms pro
pres d'hωnn1es et de fen11nes qιι'οη ι-encontι·e dans ce pa;τs. 

Archz'1nandnte Christophoros Ktenas. Docu;nents patriarcaux sz'gil-
laires et autres apparteιzant au Couvent de Docheiariou du Mont 
Atlzos pp. 100- 129. 

L'a. connnunique 9 docιιnιents de ce g·enre depuis le XIVc jusqιι'au 
milieu du ΧΙΧ' s. se ι-aμportant μοuι- la pluμart a des differends sur des 
proprietes de ce couνent et a des proces de liιηites contre le couvent de 
Castamonite. Un de ces docuιnents concerne la tι·ansfonnation du cou
vent de DoclΊeiaι-iou d'idiorrythnlique en cenobitique. 

Basile Α. Mystakides. Les Laskaris (1400 -1869} pp. 131 - 168. 

L'a. utilise des ι-enseignenιents difficiles a se procurer et tres peu 
connus, ainsi que les codes inedits du faιneux savant de Tubίngue 
Martin Crusius (XVI" s.) clont l'a. s'occuμe deμuis longtemμs, et donne 
de nouveaux renseigneιnents sιn· la vie de ce savant et sur ses rela
tions avec les Grecs de C/ple; il enuιnere tous les Lascaris qu'il a μu 
Υ rencontrer en accoι-npaκnant chacun des notes biographiques. 

Meme auteur. Les Rallis (1350-1820) pp. 257-282. 

L'a. aμres une longue introduction dans laqιιelle il analyse le code 
Mh 446 de Cι-usius, enunιere, d'aρι·e.s des souτces devenues tres rares 
et d'autres inedites, tous les reρ,-esentants de cette famille des Rallis 
qu'il a μu trouver deμuis r350 jusqu'a r82o en les accomμagnant des 
notes biograμhiques. 

Α thenagoras Metropolite de Para,nythia et de Parga: L'institutιon des 
. <yncelles dans le Patriarcat OecuJJzιfnique pp. 169-192. 

L'a. continuant son etude sur cette institution traite du titre de 
μrόtosyncelle qui reιnμlaςa celui du syncelle, μarle de ceux qu'il con
nait par l'histoire dιι Patriarcat, pllis de ceux qui ont ete superίeurs 
des couvents iι C/μle οiι ailleurs dans l'empire, des grands μr6tosyn-
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cellcs de Peloμonnese et de Trebizonde et comμlete son etude μar la 
biograμl1ie de ceux qui sont connus avant la μrise de C/μle. 

Const. Saraphi- Pizzipios. Questions 1zaι~tt'ques b)ιzantines pp. 193 _ 199. 

L'a. ecrit sur les diιnensions, la fonne, les voiles et les rames 
des naνiτes lη.'zantins et τetablit avec succes la partie de 1a poupe 
dιι drωn6n, dessine μar le roi de Castille et de Leon AlμlΊonse Χ. 

Denys Zakythinos. iJfzchel 3faroztllo., Taπha1lzo#s poete IIellene de 
!α Renaissωzce pp. 200- 242. 

Dans cette etude litterai,-e l'a. donne la biograpl1ie de ce poete 
de C/μle au XV" s. telle qιι'elle resulte de ses μoesies comμosees en 
latin; l'a. paι-le egalenιent de ses relations avec ses contemporains et 
analyse quelqu'uns cle ses epigramnιes, eιegies et lηrmnes, ainsi que 
5011 epoρee «cle princiρunι institutione» avec indication des sources 
οlι il avait ρnise. Puis i1 examine l\'laroιιllos comme cι-itiqιιe et inter
l)retateιιr d'aιιteιιτs latins et plus particιιlierement de Lucrece, et finit 
par rapporteι- les oμinions sur lui de ses contenιporains et des modernes. 

Tryphon Evangelides. Les pαtriarchfs d' Alexωιdrie Parthenios, Theo
philos ct Jerotlzιfos pp. 243- 255: 

L'a. nous doιιne la biograplιie et expose l'actiνite des deιιχ pre
ωiel's qui se sont succedes sur le tl'one ρatriarcal d'Alexandι-ie (η88-
r825); il joint ιιηe oraison funebre a Parthenios tiree d'un code de 
Patnιos ainsi qu'un resu1ne de la biogι-aphie de J erotlιeos origίnaire 
de Cleinobon des Tι·ikkales, qui sιιcceda a Theoμhilos et mourut 
en r844. 

Simos Menardos. NoJJZS locaux da7ZS le neogrec pp. 283-292. 

Faisant suite a son etnde publiee dans le Vol. IV SUl' ce ιneme 
sujet, l'a. traite en detail des nonιs rencontres en Ch;rpre et montre 
qu'ils ont renιplace les a1ιciens ηοιηs tοιιt en prenant des terminaisons 
anciennes. 

Α. Α. Papadopou/os. Καμελλαύκιον ρp. 293- 299 . 

Le ιnot serait une transcτiption du latin caιne1lauciu1n prove
nant clu mot came11a, sorte de coupe; i1 doit donc etι-e ecrit avec deux 
λ. L'autτc fornιe Καμιλλαύκιον de la nιenιe origine, doit etι·e ecrite aνec 
ι et non pas avec η, n'ayant aucun rappoι·t etymolog·iqne avec κάμηλος 
(chameau). 
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Ε. Α. Pezopou!os. Obxervatι"01t.< a des ?Jtedecz-,zs Grccs. pp. 300-338. 

C'est une serίe de ro8 corrections apportees par l'auteuι· au texte 
de Galien ainsi qu' a des passages d'autres medecins rapportes par 
celui- ci; l'a. porte έ-galeinent des corrections a Ι2 passages d'Oribase, 
iι 23 d' Aetios, iι r d' Alexandre de Tralles, enfin iι 2 de Paul d'Egine. 
Ι1 se base sur l'ecritιιre des codes ainsi que sur l'usage fait par les 
medecins. Un gτand nωnbre d'obserνations Iexicograρhiques gι-amma
ticales et reelles y sont longuernent deνeloiηJr§es. 

α. Πpaldo Blasoιzs de l'ile de 7ωzte pp 339- 341. 

L'a., president de la Societe Heraldiqιιe d'Athenes, tι·aite de qua
tre blasons deposes aιι Mιιsee de Zante et de111ontre que l'ιιn appar
tient a la fanιil!e Ganoni, l'an tre iι cel!e des J ιιstiniani, le troisie111e 
a celle de l\1istori et le dernier, qui represente un 1ion aile, n'est pas 
ιιη blason 111ais bien l'eωblenιe de la Republiqιιe de Venise. L'a. parle 
brieven1ent de ces fa111illes et fait ιιηe descriμtion lιeraldiqιιe de ces 
blasons. 

Leonida Zoes. Foιzds poιtr le raclzat de p,-isoιzniers. pp. 342-347. 

L'a. traite de la caisse constituee par le μrovediteιιr de Zante 
Francesco Pisani en J ιιillet rs6o dans le but de_ racheter des prison
niers originaires de cette lle, et ρoursuit l'1ιistoi.re de cette caisse a 
travers lΌccupation venitienne, μuis franςaise et ensuite anglaise 
jusqu'a 1787. 

α. Sotiriou. Monu1nents byzanti1ιs dιt ΧΠΙ et XIV' s. 348-375. 

Continιιant son etnde de l'annee passee l'a. parle du Coιιvent 

situe pres de Tsaghesi en Thessa1ie, nomme aujourd'hui l\1onastere 
de St Dι§ιnetre, mais qui lJortait au ιnoγen- 3.ge le nom de Panaghia 
avec le surnon1 Coιnneneion ou ConoιniO. Il coιnpare l'arclιitecture du 
catholicon a ceιιχ dιι Μ' Athos et signale leιιl's differences, ainsi qne 
ce qu'ils ont de conιΠlun. Ι1 donne la decoration en sculμtιιre dιι μre

nιier qιιί apμartient iι differentes epoqnes, et soιιligne la partie decora
tive qui est conteιnporaine a la fondation du couvent, ce qui lui pernιet 
de dater le monιιn1ent. 

Χ enophon Siderides. Le pep!u1lz byzantin du lι1'useo Biaιzco de Gents 
pp. 376-378. 

L'a. avait μarle dans son etude «Un eloge de Manιιel Holo
bδlιιs en l'lιonneιιr de Miclιel Paleologue», publiee dans le Vol. ΠΙ de 
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l'Eμetiride, du peμlun1 offert par J\lichel VIII Paleologue iι la vil!e 
de Genes, et <JUi l'eρresente le n1artyre de St Laurent. L'a. donne 
maintenant les inscriptions Ίatines tissees dans 1\~toffe et en donne 
la tradnction grecqne. 

j. Papadopoulos. Quelque5 Jtotes sur le Couvent d'Aeheiropmetos, dite 
aussi Icossip!zrenissa. pp. 3 79- 388. 

L'a. donne 1a bibliogτaρ1ιie concernant ce coιιvent du J\.iont Pan
gee qu'il acconιpagne de ses observations, puis il etudie la nιuraille 
sise a so 111. dc distance, qui, d'apres lui, remonte a l'antiquite grecque 
et quί serait destΪlH~e 8_ entourer ιιηe agg}onιeratίon d'habίtatίons, OU 

sinιpienιent elle seι-ait ιιn fort de dι§fense. 
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